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เดสมายเหดุผ5ะ5าใก็าจ5ายว้ม 
ไา:(1เด็จ:0ระจุสจฮผ๓สำเจาฮสํฒ 

เขฒด็กร;า?{๒๔๓๙ 

1เ17เ;บาเาส่ม เด็จข)ระเจาฮลูสำ 
ทรง ฒระ:กรุโน'^ปรด เทสำเ 

ฒระราซี'ฒ1แข5ฆรกรา^ทุ'ญาด 

‘ใสตาม^ญงวเดรา ซีนะร้^ต์'ข์}กฟ้เ!)ข0ทุส่รฌเขงาบเขระราร{ทานแขสง?{ผ 

บายสํงาบ จ‘บข)รส่าจา บ.า. บ., ส่.^.,ฅ.จ.า. 

ณ เมรุสเภเขส่ขเบสาอ?{รยารเรณ 
ว‘ดIทเข?^นทราาาส่ 

วํนจํนทร์'ต็ ๓0 มกรากม เขทร^รา^ ๒^0*^ 
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กำนำ 

ก้วบทานฒงว?ฅรา ธนะ!ชฅ มีหนังสือมาบ้ง!าช เลขาธิการ ขอให้นำกวาม 

ก!าบนังกมทูลพ!ะก!เแา ขอพ! ะ! าชทานพ! ะบ!ม!าชานุญาฅพิมพจดหมาย เหคุพ! ะราชกิจ 

!าบวํนในพ!ะบาทสม เด์จพ! ะจุลจอมเกลาเจาอยูหว ฉนับมี เถาะค!ศก พ. ศ. 2434 เพื่อ 

แจกในงานพ!ะราชทานเ!'เลงศพนาบสงวน จ้นท!สาขา กวามทราบ:]าละอองธุลีพ!ะบาท 

แห้ว ท!งพ!ะก!;แาโใ!!คเกลา ฯ พระราชทานพระบรมราชาน;]เาก 

สมุดจดหมายเหคุพ!ะ!าชกิจรายว้นใน!ชกาลพระบาทสมเคจพระจุลจอมเกลา 

•เจาอบูหัว ที่รืกษาไว*ทสำนักราช เลขาธิการ มีฅงแคปี พ.ศ. 2420 จนถึงมีสิน!ชกาล 

แคบางมีขาดหาบไปห้นหาไมพบ สมุดเหลาน เป็นสมุดส'าหร้บจดบนทึก!ายว้น ชี่งสมเด็จ 

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทววงศวโ!ประกา! ทูลเกลา ฯ ถวายในกา!ขนมีไหม 

เลมแรกกอ เลมมี พ.ศ. 2420 พระบาทสมเด็จพร ะจุลจอมเกลาเจาอบูหัวทรงบนทึกเอง 

เกอบคลอดท*ง เลม คอจากนันจึงโปรดให้เป็นหห้าทกรมราชเลขามุกา!บันทึกถวาย 

ถึงรํช์กาลทึ 6 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงปรา‘จิเแกิฅบดี ค!สสงกัดขน 

ใหทูลเกลา •า ถวายพระบาทสมเด็จพระมงก^เกลาเจาอยูหัว สวนหนงเมอ พ.ศ. 2460 

และคอมา เมีอสิน!ชกาลทึ 6 แห้ว V^ระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจ*าอยูหัว ทรงพระกรณา 

โปรดเกลา ฯ พระราชทานหอพระสมุดหลวงให้เป็นสมบ้คของหอพระสมุดส’าหบับพระนก! 

ซ์งไห้เปลี่ยนมา เป็นหอสมุดแหงชาก บัดนสมุด เหลานนจึงคกไป เป็นสมบ้ฅของหอสมุดแใ^ง 

ชากห้วย หอสมุดแหงชาฅได*อมุ:^ากให้กัดพมพขนในโอกาสคาง ๆ เป็นลำกับมา โดยแบ่ง 

ออกพมพเป็นภาก ๆ จนหมดห้นฉบับ ปรากฏฺวามีห้นยมในสารคถะของจดหมายเหคุพระ 

ราชกิจรายกันนอยางกวางขวาง และเป็นที่เสียดายกันที่หมดฉบับห้างอบเพยงนน ไม่มี 

โอกาสจะไห้อานทราบกวามอนมีอบคอมา 

เมอมี พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจาอบหัวทรงพระกรณาโปรด 

เกลา ช ให้พมพจดหมายเหคุพระราชกิจรายกันที่ห้างอบคออีกหนงมี เทือพระราชทาน 

ในงานพระราชทานเพลงศV^ลวงประเสรจไมฅรี (วงศ โชฅิกเสถียร) เป็นกร*งแรก 

และคอมามีห้ขอพระ:าชทานห้นฉบับไปพมพอีกสามกราว กร*งนเป็นกร*งที่ 4 

จดหมายเหคุพระราชกิจรายกันที่ทรงพระกรถ]าโใ'รดเกลา ๆ พระราชทาน 

พระบรมราชามุ:.า'คให้ทืมพกร*งน ไห้กัดภาพประกอบเรองให้พิมพ์แทรกไว*กามสมกวร 

ส'านักราชเลขาธิการ 

กันที่ ไ7 มกรากม 2515 





มานเ3111/1 0)1^ ชอยปฎ'หํห์ธ่ 

0นนปฎ■หํทธ พระนกX 

6 พฤก?กายน ๒1:4^ 

เรอง ชอพระราชทานพระบรมราชานุชุ)าคพนพ ชกหมายเหฅุพระราชกชรายาน์ 

เรยน ราชเอชาชการ 

เนืองกายชะไคมการพระราชหานเพลง?เข นาย3งาน ชํน์หรสาขา 

ในปลายเคอน ชํน์าาคม ชงในการนื ชาหเชาใครมสานรามบำเหึชุเกุ?เลกํบ์เชา 

ภาพยูเนืนนองคายยูหนืง โคยมกาามประสงคชํก์พมพชกหมายเหกุพระราชกชรายวํน์ 

พระราชนืพนขในพระบาทสม เกึชพระชุสชอมเกลาเชาอขหำ ชงเป็นเอกสารลำคาทาง 

ประวํตกีาสฑร เพอเป็นอนุฮรณแกยูาายชนมในโอกาสน้นกาย 

ชึงเรยนขอคาามกรผาหานราชเลชาธการ ไกโปรกนำคาามขนกราบ 

ทอพระกรุผาซอพระราชทานพระบรมราชานุขาก ขมพพระราชนืพนธ กํง์กฃึาา งนืสกแก 

ชะทรงพระมหากรุผาชกุผโปรกเกลาๆพระราชทาน แคกาชะเป็นหระราชนืขนข่หงีบคอชาก 

ป็ริลหํก์ราช หรอ กุทธหํก์ราช ๒๔®* หไกพมพไปแอากึชะเป็นพระมหากรุผาปีกุยเป็ม- 

ลนเกลาลนกระหมอม 

จาพเชาหวํง์าาชะไกรํบ์คาามกรุผาชากทานราชเลขาธการ กามทไกเรยน 

มาและชอขอบพระกุผเป็นอยางยงมาในโอกาสนกาย 

ขอแสกงกาามนํบ์กออยางสง 

- 

(หานยูหลูงา?ครา ขนะรํช์ค) 





ส์ำน์กรๆชเชิซีาธิกา! 

ค่านมาก 
ไ1 รชิ ๐๐๐๒/ 

3 พฤ!^ริกายน ๒^9๔ 

I 
4 

เรอง พระราชทานพระบรมราชาใ^ผูาฅใหร์กพิมพาคหมาย1หคุพระราชการายาโ!พระราชนหนขิในพระบา!! 

สมเคาพระาชิาอมเกชิาIาาอผูหา 

เรยน หานผูหขีงวริฅรา ชนะร‘ชก 

อางถง หนังพิอท คานพิเคษ/๒ซ้^♦๔ ชิงาโ!ท ^ พฤ?!ริกาขน ๒๕♦๔ 

คามททานขอใหนำคาามกราบนังคมหลพระกร^ซ!า ขอพระราชหานพระบรมราชาใ^ผูากาคพิมพ 

าคหมายเหคุพระราชการายา‘นพระราชนพนชในพระบาหสมเคาพระาชิาอมเกลาเาาอยูหำ สีบกอาากปี 

าชินักราช 9๒๕๐ หรอพหชนักราช ๒๕ต9 ทไคพิมพไปแอา ในโอกาสพระราชหานเหลิงคห นายสงาน 

านหรสาขา ปลาขเคอนธนวาคม ๒๕9๕ ความแางอยูแอา นัน 

ไคนำความกราบนังคมหูชิพระกรเแาหราบฝาละอองธุชิพระบาหแลา พระราชทานพระบรม 

ราชาใเดูาฅใหาำพิมพาคหมาบเหคุพระราชกิ'^รายานพระราชนพนธในพระบาทสมเค็พระคุล'^อมเกลา 

เาาอยูหำ พุทธนักราช ๒๕๓๕ ไค 

VVไ4 

(หมอมหลวงหว้สํน์ฅ ลอาว“ลย) 

ราชเลขาชอาร 

รเองการในพระองอ 





ชาตะ ๒ กมภาพ'นธ์ พ.ศ. ๒๔๖ส 

อน้จการม ๑® กไเยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
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(แบบ ก.) 

ายรํบสํง์ท-..?..^...^^^, สำนกพระราชวํง 

0๘ กันยายน ๒๘0๘ 

ทรงพระกรนิ]าใปรกเกลา ๆ ใหนายกลย อิศรเสนา นิ] อ^ยา 

เาชิการพระราชวง เซินิเพวงมาลาซองหลวง และของสมเก็พระนางเริา ๆ 

;บรมราซินีนาก ใปวางพระราชทา1ส์หนาโกสศพ นายสงวน รินทรสาชา ม•ว.ม., 

3.,ฅ.ริ.ว. ทีหอสมุก ป.กัฅคิวน วกเบยูเริมบสฅรกสิฅวนาราม 

วนองการ ที 0๔ กันยายน ๒๘0๔ เวลา 0๘.๓0 น. 

วน หนาที่...-.-  พนักงานพระราซฟิธ 

ป็ยะ/ทีมพ์/ /ทาน. 

นำหมายเรยน เริาภาพศพ นายสงวน ริบหรฟึว*แๆ 

-เ.เอ.ท.ร.าบ. 

ทั้งนํ้!ห้ข่ดภารตามหนำทแล*กำหนครมตาม5'บส้งอย่าให้ขาดเหลอ 

ใดยหน"าทราชการ 

^308^ 

ถาสงสยกึให้ถามห้,‘'บ,-บ 

ผ้รบรไ]สั่ง 
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พระมหากรณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระเจ็า0ยู่ห่ว สมเด็จพระนางเจ*าสิริกิต พระบรมราชิน้นๅฎ 

^รงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล*า ฯ ให้เลขาธิการพระราชว‘งเชิญพวงมาลาบๅพรู2;ราชทๅน 

เมือว'นท ๑๔ กนยายน พุทธศํกราช ๒๕ด๔ 



* 



พระมหากรณาธคณ 

โปรดเกลา ฯ ให้ ดร. ก'ลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวิง 

ญนาลาหลวงและของสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนาถ มาพระราชทานทหน’าโกศศ!^ 

ว่นท ๑๔ กนยายน พุทธศกราช ๒๕๑๔ เวลา ๑ลี่.๓๐ นาฬิกา 





สมาชิกในครอบครำและวงศาคณาญาติข0งผู้ทจากไป ทหอสมด ป. กิตติ!น 

ว่ดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

ฉายเมอวนท ๑๔ ก'นยายน พุทธศกราช ๒๕๑๔ 





บานเสขท * ซอยเ:งาแเยงก 

ว^ ๒^ เฬน คสากม ๒(9^ 

เ1อง รีนิร^:ะ:าา)หานเซสงแสะ เชฌู^ส?!พ:ะ:ารีอำเนน 

เ:ยน :ารีเสรีารีกา: 

คามหึ๋นายสงวน ท!ห:สาชา ม.ว.ม,, ป.ช.. ค.รี.ว. ก:าบถวายบ้ง์อมสาสง 

อนรีก::มเมึ๋อวํนหึ๋ ^ยายน ๒!:9๘ แสะไอห:งซ:ะก:สกโป:อเกสา ๆ พ:ะ:าชหานนำอาบกซ 

แสะเอ:องป:ะกอบเกย:คยอสห กํ^:งพ:ะก:ชิกใป:อเกสา ๆ ใทเสชารีกา:พ:ะ:าชวํง เชชุเพวงมาสา 

ของหสวง แสะของสมเอึรีพ:ะนาง เรีา ฯ พ:ะบ:ม:ารีนนาก ไปพ:ะ:าขหานศพ พ:ะมหาก:นิกรีอช 

หงนี้สนเกสาสนก:ะหมํอม รีะ เป็นห*๙านกอยในสกชิรีน์ห:สาขาคสออไป 

บอนี้ อนินไอกำหนอรีะขอ?บพ:ะ:าขหานเพชิงศพ ในปชิาขเออนมก:าอม ๒!:9๘ 

ในกา:?บพ:ะ:าชหานเพชิง อิข้น์ใอ:ขอพ:ะ:าชหาน พ:ะมหาก:นิกไอ?บ์พ:ะ:าขหานเพชิง ช 

เม:หนาพชิบพอาอศ:ยาภ:ช ว้อเหพ?:นห:าวาส แอะโอยหึ๋เมอนายสงวน รี^:สาขา บ้งมชวคนิยํ 

ไอ?บ:ารีกา:สนองพ:ะมหาก:นิกรีอชในอำแหน่งหนาหี่คาง ๆ มาอวยอ แสะเป็นวามรีง?กภกอค่อ 

เนี้องพ:ะยอสบาหเป็นชินพน อิข้นแอะบ::อาฌาคิรีงใอ:ขอ?^:ะ:าขหานพ:ะมหาก:นิก หากไมํเป็น 

กา::บกวนเบนิงพ:ะยอชิบาหแสว อข้!ขอพ:ะ:าขหานเขญเสอรีพ:ะบาหสมเ?!รีพ:ะเรีาอย่หว แอะ 

สมเ?|รี:เ:ะนางเรีา ๆ พ:ะบ:ม:าขินนาถ เสอึรีพ:ะ:าชคำเนนไปพ:ะ:ารีหานเพชิง ชี่งรีะเป็นเกย:ค 

ป:ะวํคแกํสกชิวงศ แชิะ เป็นพ:ะมหาก:นิกรีอชชินเกชิาชินก:ะหมอม วํพ:ะ:าขหานเพชิง!?แรีะ เป็นนง 

ว้นใอในปสายเออนมก:าอม ๒!:9๘ กสอแค่รีะห:งพ:ะก:นิกโป:อเกสา ๆ 

รีง เ:ยนมาเ^ชอไอโป:อไ?าอวามก:าบบํง์อมหชิพ:ะก:นิก เ:ขนพ:ะ:าขปฎบค 

กา:รีะอว:มอว:ป:ะกา:ใอสอแชิวแค่รีะห:งพ:ะก:นิกโป:อเกชิา ๆ 

ขอแสองอวามนบ์ฉออยำงสง 

^ จ^ /97 
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ลึ่’าใ!ก!าชเสชๆธกา7 ห รส 000๒/ 

'^'' พฤ?เ?กายน ๒๕ 

เรอง พระราชทานหระบรม1าชาใ|ญาคใหป5ะกอบการรไ]พระราชหานเพลง?^ห นายสงาน ร์นหรสาขา 

ม.ว.ม.,ป.ช.,ฅ.า.ว่. ผ เมรหนาพล*บพสาอก?ยาภรผ์ ว*กเหพ???นหราาาส และหรงร*บ์เ?ญ 

เสกาหระราชกำเนนพระราชหานIพลง 
* 

เรยน นางางกลนึ านหรสาขา 

อางนิง หนงสิอลงว*นห ๒1; คุลากม ๒๕รี;๕ 

ฅามห้หานขอใหนำกวามกราบบงกมหลพระกรุผา ขอพระราชหานพระบรมราชาคุญาดประกอบ 

การร*บพระราชหานเพลงกพ นายสงวน านหรสาขา ม.ว.ม.,ป.ช.,ค.า.ว. ผ เมรุหนาพล*บ์พลาอิก?ยาภรผ 

ว*กเหหอิ?นหราวาส ในว*นใกว*นหนึงในปลายเกอนมกรากม ๒๕*๕ กํบขอพระราชหานอํญเชญพระบาหสมเกา 

พระเาาอยหำ และสมเคาพระนางเาา ๆ พระบรมราชนนาถ เสกาพระราชกำเบนไปพระราชทานเพอิง 

เพอเป็นเกยรดแกสกลวงกและเป็นพระมหากรุผาขคุผ ความแางอยแลว นน 

ไกนำกวามกราบบํงกมหชิพระกรุผาทราบฝาละอองขลพระบาทแลว พระราชหานพระบรม 

ราชานุธุ)าฅใหประกอบการร'บพร-ราชหานเพลงกห นายสงวน านหรสาขา ผ เมรุหนาพล*บพลาอิส?ยากรผ์ 

ดามหขอทระราชหานพระมหากรุผา และหรงร*บเชอู!เสกาVI!ระราชกำเนนพระราชหานเพลง 

ขอไ^ปรกรบไปดกดอก*บส’านกพระราชวำ และแขนกร*กษาความปลอกก้ยพเกบ ประาำกรม 

ราชองกร*กบ เหชิรวมก*นพาารผากำหนกว*นและเวลา และากหำกำหนกการ แลว?บ^กส่งไปยํงสำน์กรา-ฐ 

เลขาธการโกยควนกวย 

(หมอมหลวงหวสํนค อกาว*ลข) 

ราชเลขาธิการ 

กองการในพระองก 
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(แบบ^ ข.) 

ห่มายพสงที่ ..^-ชX สำนกมระราช'วง 

V๔ มก:าคฆ ไเ๔^^๕ 

พ:ะบาทส่มเกา/พระาอยหก และสมเกกพระนางเ'^า ๆ พระบรมราชินีนาถ 

กะเสกกพระราชกำ!,นน!ปพ3ๆชุVาานเพลิงกีพ นายสงกน กใ!ทรสาชา ม.ก0ม.^ป.ช'•ก.ก. 
ณ เมรหนาพลิ!เพลาลิศริยาภร1ช กกเทพศึ?นทรากาส 

กนกนหร ห มกรากม เกลา 9๗,00 น. เสกกพระ:าชกำเนินชึ่'นสู 

พลบพลาอกึรยาภ^ณ ทรงพระกรณาโปรกเกลา ๆ พระราชทานยา!ฅรชยงทลาง เภรู' และข^^ง 

สมเถกพระนางเกา ๆ พระบรมราชินีนาภ !ภร ใหทายาทนำ!ปทถกทโภสสพ พระสงฆ 90 ร!] 

บงสกล เสรกแลก ทรงกกป็กแกพระราชทานเพลง สมการแกเกลาเสกกพระราชกำเนินกลิ!] 

แฅงกายเกรืองแบบปรกฅิชาก !กทกช, 

ปียะ/พิมพ/^^^^VIาน. 

วน หมาที Vณ์กงานพ:ะราชด้เ 

.นำหนายเ:ยนเริาภาพศพนายสงวน าน์ห:สาฃา 
เพอทราบ. 

ทงนั้ไห้ฬัการกา!หนนๆและกำหนกวนฅามรบสํงอย่าให้ขากเทลึฎ ถาสงส่ยก็ให้ถามผรบรบสํ่ง!กย 

หนาที่:าชการ /(;&^ ^เ^^5X' 

ลิโบพส^' 
ใ) 





(แบบ ข.) 

ทมายาบสงทื่ สำนกฑาะราช'วง 

V๔ มกXาฒ '๒^9^ 

พระรารเหานเพสืง)^พ นายสงวน ร้นึทรสา1เา ม.ว.ม. 

ณ เมรุหนาพส์บ์พสาอิศ?ยากรผ ว'ค์เทหฅ้?นทราวาส 

วนเสาร ท ๒(๙ มกราคม ๒เวสา ๙!.0)0 น. เจาพน้ก์งานว้ศการเปสึชิ'! 
เศรอง5^กำศพ ผ หอสมุด ป,กิคคิว"น ว^เบเ^จมนพิตร!2?ตวนาราม แสวเชิเมุพโพไปหาการเขา 
ผ เมรหนาพสํปพสาอศ?ยากรผ์ ว*ค์เหหคิ?นทราวาส 

VI 0^^ บโเ?‘ไ^บ ๒'9๓#๐0 บ# เ&ใกศศพขนรกํวอประเหยบ 
จากวํคแ^จมนพิตร!2ดึฅวนาราม ไปย้งว"ด์เทพลึ?นทราวาส ฅ้งกระบวนแหศพเ วยนเมรุ แสวเ เ^ 

ขนค้งบนเคกาธาน 
เวตา *๗.00 น. เสคจพระรา'เ(กำเนินทรง'รุกเ^แศพระราร^ทานเพพิง 

^ บุบ^ไ'ไ'’๒๕^9*^ เ1ส'ใ ๗, 0๐ บ# เกึบอ'ฐ. 

ฮยะ/พิมพ/ // /ทาน. 

หน'าที พน้กงานพระรา'ขพิเ 

เพ็ธทราบ 

นำหมายเรึยน เจากาพศพ นายสงวน จ’นท?สาขา 

เกรึองประกอบเกึยรติยศทพระราชทานมานึ และเจ้าพน้ก์งาย 

หมาปฏีบ'ฅ เจากาพไมตองเสึยคาไชจายอยางใกิท้งสิน, 

ทน่'าที'ราชการ 

ท็งํ้นั้ให้พัการฅามหน’'ากื่และกำหนกว่น์ตน!วนสํงอย่นิห้ากเหลือ ถ่าสงสํ'ยก็ให้ถามผู้รบร'บส่ง1ฤ0 

ผ้รบรบสั่ง 
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ถ่าย13)อได้รบเครองราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณ์ชทเผอก 

วโเท ๕ ธนราคม บ พ.ศ. ๒๕0(ด้ 





คุณสงวน จ่นทรสาขา เกิดเมื่อวนอาทิฅย์ที่ ๒ กมภาพนธ์ พ.ศ. 

๒๔๖© อำเภอพระธาฅพนม จงหว'ดนครพนม เย็นบุฅรหลวงพิทิกิษ์- 

พนมเขฅร (สีห์ จไเทรสาขา) กบ นางจ่นทิพย์ จนทรสาขา มีพี่นองร่วมบิดา 

และมารคา ๙ คน คือ 

๑. Vาฒ'แหิน ดึรฬ์ 

๒. ขา&!รฟ้ แห'}สาขา 

(ก. แา!เลถตย็ ไ]ริIญ 

๙. แายสง่า จัแหรสาขา {'แ‘เจ!]'แตำรงตำแ'หแฒว่า'}าชการ 

จังห'ริ'ดกาฬสิแปี) 

๙. แางมงคส คยาแาแแห์ 

๖. คจงสงาแ จัแทรสาขา 

๗. แางสงงVร01 จั!งทรสาขา {ถึงแก่กรรมเแอวัแหี่ ๑๔ สิงหาคม 

ไจ.ค. ๒๔๑๔) 

๔. แางสาวสว่าง จัแทรสาขา 

๔. ใงายสรสิต จัแหรสาขา 

เมื่อเยาว์ว่ยได้ร๚การศึกษาชนประถมที่โรงเรียนพนมวิทยาการ 

อำเภอพระธาฅพนม จำหวดนครพนม จนถึงบื่ พ.ศ. ๒๔๗๓ ยำยไปเรียน 

ต่อชนมธยมบี่ที่ ® ที่โรงเรียนประจำจำหวดนครพนม “แยะมหาราชาลัย” 

(๑) 



เายนอยูจุนถึงชนมธยมบีที ๔ ในระหว่างศึ!าษๅฏย่เ,คยเด้งํบฏบํถึเหฤขาห์โ) 

จุากการเล่นฟุฅบอลกรงหนึง เ}!อสอบไล่ไค้ชนม่ธยมบีท ๔ ได้เขค้นาเรียน 

ฅอในจุงหวดพระนคร เมืยิบี พ.ก. ๒ฐ:'5,;ญ/ ที่!รงเรียนม'ธยมว่ดปทนกงคา 

และยายมาเรียนที!รงเรียนอำนๅยกิลป■เ^นคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้เรียน 

อยูจุนจบการศึกษาที!รงเรียนอำนวยศิลบ่ กวามม่งหมายเดิมอยากเบีนทหาร 

จงสมกรเขาสอบคดเลือกเขค้!รงเรียนนายรฎยแก่ผ่ๅน]ๅๅรลฎนเ'เน่เดิ เมื่คู 

พลาดหวงจากการสอบในกรค้น*นได้เดินทๅรไบ่น^^ๅๅ;เๅร.]ๅดิก่ๅเนๅเดิร) 

ฅ่อมาในบี พ.ศ. ๒๔๘๓ กระทรวงมหาดไทยได้จุค้ๅตง!รงเรียน 

ขาราชการผ่ายปกกรองขึนเบ็นกรค้แรก !คยให้แก่ละจุค้หว*คส่งน*กเรียนมา 

เรยนไค้ตามจำนวนของผู้แทนของจุงหวดน*น ‘VI จุงหว*ด้นกรพนมขณะนค้เมี 

ผู้แทนราษฎรเพียงหนึ่งคน จค้หวดจึงส่งน*กเรียนมาไค้หนึ่งคน คุณสงวน 

จนทรสาขาเบนผู้ได้ร*บีเลือกส่งเขค้มาเรียนเบนคนแรก น*กเรียนขค้ราชการ 

ปกครองรุ่นแรกบี พ.ศ. ๒๔๘๓ นีมีจำนวน ๑0๐ คน 

เนืองจากคุณสงวน จุนทรสาขา เบ็'นผู้มีความประพฤติดี มีอ*ธยๅค*ย 

สุภาพ แต่งกายสะอาดเรียบรอยเพื่อน ‘คุ ไค้ขนามนามว่า ‘ค้ก่ฐ;!/” นอกจุาก 

คุณสมบ่ฅคค้กล่าวย่ค้เบ็'นคนร*กการกีฬามากจึงไค้ร*บีเลือกเบ็่นผ้แทนเร)ค้'!ม) 

เล่นเทนนิสก'บผู้ใหญ่ในคณะห้^บาลในวค้สวนกุหลาบ และเบนผ้ที่ไค้ร*บี 

ความเมฅตากรุณาจาก ๆ พณ ๆ จุอมพล ป.พิบูลสงคราม (นายกร*ฐมนตรี 

ในขณะนน) และผู้ใหญ่ในคณะร’^บาลเบ็!นอ*นิมาก 

เมื่อจบการศึกษาที่!รงเรียนขค้ราชการผ่ายปกกรองในบี! พ.ค. 

๒๔๘๔ ก็ไค้ออกไปปฏิบตราชการกร*งแรกเพื่อหาประสพการณ์และคๅๅม 

ชำนาญที่อำเภอนานอย จ*งหวดน่านในตำแหน่งสำรองปล*ด้อำเภอ ถึงบี! พ.ค. 

๒๔๘๕ ทางราชการไค้ยค้ยไปร*บีราชการที่จุค้หว*ด้นกรพนมและในบีนึ่'เค้ 



เข้าศึกษาในมหาวิทยาลโ]วิชาธรรมศาสตร์และการเ?!องในแผนกนิฅิศาสฅร 

และในบี่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ยโยไปรบราชการเบึนปลดอำเภอประจำตำบลขมน 

อำเภอเมือง จํงหวิดสกลนครเมื่อวนที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ รบราชการ 

อยู่ในส่วนภมิภาคจนถึงบี' พ.ศ. ๒๔๘๗ ทางราชการกระทรวงมหาคไทยจึง 

ยำยเข้ามาประจำกรมมหาดไทย เมื่อวนที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ และ 

ได้รำเราชกาวในตำแหน่งหนำที่ต่าง ‘ๆ ในกระทรวงมหาดไทยจนถึงบี่ พ.ศ. 

๒๔๘๘ ได้ถกส่งไปช่วยราชการพิเศษปราบโจรจึนภาคใต้บื่เศษ เมอกลบ 

เข้ากรมได้ยำยไปรำตำแหน่งปลำอำเภอตรี อำเภอฅลึงช่น จำหวดธนบุรี 

เมื่อวำที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙® ต่อมาถึงบี่ พ.ศ. ๒๔๙๒ ยายกลบ 

เข้ามารำตำแหน่งประจำแผนกสาธารณะ กรมการปกครอง ถึงบี' พ.ศ. 

๒๔๙๕ ซึ่งเบนบที่ได้เรี่มตนวิถึซีวิฅราชการใหม่คือได้โอนไปสำกำสำนำ 

งานเลขานุการร"^มนฅรีในตำแหน่งหำหนำแผนกการเมือง จากการที่ได้มา 

ดำรงตำแหน่งหนำที่ใหม่นิทำให้เกิดมืกวามประสงค์จะมีชีวิตทางการเมือง 

ดบำง จึงได้ลาออกจากราชการไปสมำราำเลือกต*งํ้แฅ่ผิดหวำเนื่องจากได้ 

ตดสนใจสมครเขำรำเลือกต*งเพียง ๔ เดือน จึงมีเวลานอยในการที่ปลูก 

ความนิยมแก'ประชาชนในทองคืน เพราะได้จากบำนเกิดมาอยู่กรงเทพ ๆ 

เบ็่นเวลาหลายบี' ซึ่งเบ็'นเวลาที่นานมากจนทำให้ความสนิทสนมและความ 

ก้นเคยกำพี่นองชาวจำหวดเลือนจางไป แต่คุณสงวน จนทรสาขา ถึไม่ย่อ 

ทอ ในบี่ พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รำตำแหน่งเลขานุการทำไปของสำนำงานสลาก 

กินแบ่งรำบาล เมื่อวนที่ ชิ) มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ การงานในหนำที่ไค้ 

กำวหนำไปเบนสำดำจนถึงวนที่ @๗ กนยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รำษาการ 

ในตำแหน่งหำหนำหนำกองการพิมพ์ สำนำงานสลากกินแบ่งร”3บาลอีก 

ตำแหน่งหนื่ง ต่อมาในบี' พ.ศ. ๒๕๙๙ ได้เขำสมกรรบเลือกตำอีกเบ่นกร*ง 



ทสองฺโดยม!วิมุ่งมนจุ-ญ็!,เผู้แ■เๅ^'แ!' !นงะหว่างการ■หาเสียงดอง 

รอนแรมไปทองกินทุรกนคๅงห*^ๅทุเๅเ,เ^ห่^]^จุ'^^^3^ และได้เกิด 

อุบตเหฅุรถยนดดวํๅระหว่ๅงกๅร1^^3าางรถพลิกไปสามดลบแด่เดชะบญ 

คุณพระชวยทไม่ได้รบบาด!,ธุ๊บลๅหสเ■เด้^^กิ-ซี่โครงเคาะและฟกชา 

ไปทวรางกายดองนอนพกรกบๅดๅฎย่หกา^กิ^ นบเบ็่นอบฅเหตกร*ง์ที่สอง 

ซงไคเกดขนกอนหนาท๊จุะเ,ขๅพิรีมงอกลร)รฐเม่กิ,3^0,3กิ^ 

คุณสงวน วินทรสาขาไค้เขาสู่พิรีมงคลสมรสเมือรนที่๕พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๔๙๙ กบ นางสารวิงกลนี ชลทรพย ธิดาชองนาราโทพระศรการ- 

วจฅร ร.น. ไมมบุฅรธิดาสืบสกุล ในรนทำพิธีมงคลสมรสนนอณ,สงรน 

วินทรสาขา (เวิาบ่าว) ยงบิ'คพลาสเตอที่กิรษะอยู่เนื่องวิากอบดเหดรกอรา 

และหลงวิากพิธีมงคลสมรสผ่านไปประมาณ 121 สบเดาห์ก็ฅองเดินทางไปหา 

เสยงดามทองถนฅาง ทุ ไนวิงหรดนอรพนมอก ผลของการเลือกด^!นอร*ง 

นนได้รบเลือกเบ็นผ้แทนของวิงหรดนอรพนมสมอรามม่งหมา^ และได้รบ 

คะแนนนิยมเบ็นทีหนึงนบเบ็๋นชำชนะอร^งแรกในชีดิดการกำรส่การูเมืฏ,3 

คุณสงวน าเนทรสาขาไดเบนผูแทนราษฎรอรงแรกเมอ 12)๖ กมภาพำ,ธ์ 

พ.ศ. ๒๕0 ๐ 

เใที่)ฃถไ)^ใที่)นเใ/เศุการณบานเมป็งนิยเนส/ไๅๅ^7ยศ VIลงการเลอก 

ต*งั้สถานการณ์ทวีความเขมขนยี่งขํ้น ได้มีพรรคการเมืองเกิดขนใหม่ลือ 

พรรคหนึง คือพรรกสหภูมิ คุณสุกิวิ นิมมานเหมินท์เบนหๅหนำพรรอ 

คุณสงวน วิ'นทรสาขา เบ็่นเลขาธิการพรรค 

ต่อมาคุณสงวน จนทรสาขาได้ร'บพระบรมราชโองการโปรด เกล'า ฯ 

ให้เบ็๋นร่^มนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวนที่ ๒๔ กำยายน 



ถายร่วมกบคณะรํฐมนฅร ชุดนายพจน สารสิน เบนนายกร"ฐมนฅร 

บ ใ^.ค. 1ดุ0(^๐๑ 

แถวหนำ 

แถวสอง 

แถวสาม 

แถวสี่ 

แถวหลํง 

นายสุกจ นิมมานเหมินท์ พลโท ถนอม กิตติขจร นายพจน์ สารสิน (นายกร"ฐมนฅร) 

พลฅร พระเจ*าวรวงศ์เธอ กรมหมนนราธปพงศ์ประพ่นธ์ พระยาอรรถการยนํพนธ 

นายเจ๊ะอ*บดลลา หล*งม่เฅ๊ะ นายสพร*ง เทพห*สตินณอยธยา ม.ล. ไ]น มาลากล 

นายแพทย์ เฉลิม พรหมมาส นายเสริม รินํจฉยกล 

พลโท หลวงนํมปนาทแสนยากร นายริสูตร อรรถยกติ พลโท ประภาส จารเสถยร 

นายริบลย์ ธรรมบตร นายทว แรงขำ 

พลเอกหลวงสว*สดกลยทธ พลตรกฤช ปณณก'นศ์ พลโทอมพร จินฅกานนท์ 

พลอากาศโทบญช จ*นทรเบกบา พลเรอตรสนอง ธนะศกด พลฅรชลอ จารกล*ส 

พลโท เจยม ญาโนทย 

นายสงวน จ*นทรสาขา พลตริ พงษ์ ปณณกนศ์ พลโท จิฅติ นาว เสถยร 

พลตริเผชิญ นิมิบตร พลเริอตริจรญ เฉลิมเตยรณ 





พ.ศ. ๒๕00 คณะร"^มนฅรีในริ'^บาลคนนนมี ๆพณๆ พรน' สารสน 

เบนนายกร"^มนฅรี ฅ่อมาได้มีการเลือกฅํ้งผู้แทนราษฎรใหม่ คุณสงวน 

ร่นทรสาขา ได้สมฑัรเขำรไ]เลือกอีก และได้ประสบความสำเรรได้รบเลอส 

เบ็๋นผ้แทนของร่งหว?านครพนมอีกเบ็๋นกร*งที่สอง เมอ ธนวากม พ.ศ- 

๒๕00 และไ?ด้รบพระบรมราชโองการโปรดเกลไ ๆ ให้เบนรฐมนฅรีช่วย 

ว่าการกระทรวงอดสาหกรรมในคณะรไ5บาลชุดใหม่ เมื่อวนที่ ® มกราคม 

พ.ค. ๒๕๐๑ ต่อมาได้รํบการแด่งตํ้งให้ดำรงดำแหน่งคู้อำนวยการสำนกงาน 

สลากกินแบ่งร"^บาล เมื่อวนที่ ๑ มกราคม พ.ค. ๒๕๐๒ 

ต่อมาเมื่อถึง พ.ศ. ๒๕๐๒ ไ?ามีการยบสภาอีกคร*ง์หนึ่ง และหลงการ 

ปฏิวฅํกร*งนนแลำต่อมาก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลำ ๆ แด'งด*ง์ให้ 

คณสงวน จนทรสาขาเบนสมาชิกสภาร่างร"^ธรรมนูญ เมื่อวนที่๓กุมภาพนธ์ 

พ.ค. ๒๕0๒ และไค้เขไรชิ]ตำแหน่งรองเลขาธิการบริหารของสำนกนายก 

ร"^มนฅรีเมื่อวไเที่ ๑๖ กุมภาพไเธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ในระหว่างที่ดำรงดำแหน่ง 

รองเลขาธิการบริหารของสำนกนายกด้^มนฅร่นึ่ได้เคยรบมอบหมายจาก 

ๆ พณๆ จอมพล สฤษคี้ ธนะร'ชฅ์ ไปปฏิบ'ดหนำที่ราชการสำคไ)]หลายครก3 

และได้ฅิคฅาม ฯพณๆ จอมพล สฤษด ธนะร'ชต์ ไปฅรวจราชการในส่วน 

ภมิภาคทกคร*งทวประเทศ กร*งหนึ่งได้ติดดามไปฅรวจราชการภาคเหนือ 

ไค้ประสบคุบ'ตเหตุเอดิกอปเตอร์ฅกที่บริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จำหวำ 

เชียงใหม่ เคราะห์ย่งดีที่เอดิกอปเตอร์เพี่งจะยกลำดำพนยอดไม้แรงสะเทือน 

ทำให้ใบพ''ค์หลดกระเด็นไปย่งความตกตะลึงให้ผู้ที่ยืนอยู่เบองล่างไม่นำย 

เมื่อเครื่องหยุดสนิทผู้โดยสารก็รีบเบี่ดประตูออกมาทืละกน ผู้โดยสารใน 

เอดิกอปเตอร์ลำนึ่มี พลโท อำนวย ชไ)โรจน์, พลโทวิร'ช เพ็ชรีโยธิน, คุณ 



สงวน จนทรสาขา และนกบินป7ะจำเกรื่ธงอีก ๒ นาย ทุกกนกระ!คดลงมา 

ควยความปลอดภย อุบฅเหตุครำนน!)เบ็'นกร^งที่สาม!นชีวิตของคณสงๅน 

จนทรสาขา 

เนองจากคุณสงวน จนทรสาขา).กยผ่าน!รงเรียนขำรๅขการผ่ำย 

ปกครอง จงมเพอนฝูงรบราชการอย่ทฤจุง!งๅต เมือติดตาม ๆพณฯ จอมพล 

สฤษด ธนะรชต ไปตรวจราชการจงไค้พบเพือนเล่าที่เด้ร!)วๅชลๅวอย่เน 

จงหวดนนทุ ไดรบความสะดวกเบินอย่างดีทกแห่ง จนเบนที่ส!ยอกของ 

นายทหารทรวมเดินทางไปดวยว่าไปไ']/เนอออเแลร'าาเ จ่นทรสาขาไม่อด 

มเพอนอยูทุกจงหวดและ 1ดลิมรสอา']/]ารพื'เแ3าอรแ!]ลล ก'! ออดำย 

ไนบ พ.ศ. ๒๕0๕ ได้เขำศึกษาในวิทยาลยบองก!ราชอาณาจุ่กร 

รุนท ๕ ซงม พลเรอเอก อนนต เนตร!รจน ร.น. เบนประธานนำศึกษาร่น'น 

และมคุณสงวน จนทรสาขา เบนเหรณณูก ได้เดินทางไปคกิจการตาง 

ประเทศสายเอเชีย ที่กวลาลมเปอร์ สิงก!ปร์ ซิดดีย่ แกนเบอร่า เวลสิงตัน 

ใฅเกียว ไทเป เมือจบการศึกษาไนเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕0๖ แลว 

ต่อมาไค้เลอนตำแหน่งเบ็'นเลขาธิการบริหารสำนกนายอ!^3า'แตรี เที่อ 0 

กนยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ไนระหว่างที่คุณสงวน จนทรสาขาร!ราชการสนองพระเดชพระคุณ 

อยู่นน ไค้รบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต*ง์แฅ่ขนตันจนถึงขนสง 

ดำน็ 

เครองราชอิสริยาภรณ์และเหรยญที่!ด้ร่! 

๔ รIIวาค^ ห.ศ. ๒๔(^๓ ว11ญเงินบรมวาชาภิเ'เ^ก 

๑๘ หฤฅวิกาบบ ห.ศ. ๒๔(^๖ 1บญวมากรก์Iข้าวเบือก 

๕ ปีบวาศม ห.ศ. ๒๔๔๖ เบญวมากรณ์มวกภไทย 

{ง 



๒;) ธัใ^าาค31 .เวิ^. ๒0 0 หวิตยาภวณํชางพอก 

๕ ธัใ!วาค!! VI.ศ. ๒๕0๒ ไ]วะถ!!าภรณ์!!วกุฏไทก 

VI.ศ. ๒๕ 0 ๒ เหๆยญกาชาดศรรเศ^(1^'เ^น^ปี'^ 

๕ วาค!! VI.ศ. ๒๕อ๕ ใ1ระกมาภรณ์ข้างเผือก 

๕ พ[เVภาค!! VI.ศ. ๒๕0 ๖ ตติยาศาอมเกข้าวิเศษ 

^๖ ห!]!!ภาค!! VI.ศ. ๒๕0 ๖ เหรยญช่วยราชการชายแดน 

๕ ธั!!วาค!! ห.ศ. ๒๕0๖ มหาวชิรมงกฎ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไค้วไ]ด่งปรากฏนี๋ เบ็๋นการแสดงให้รู้ว่า 

คณสงวน จนทรสาขา เบ็่นผ้ที่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการอย่างสง 

อไแบนเกียรติแก่วงศ์ฅระกลสืบไปในอนาคตตราบกาลนาน 

คเ'แสงวน จนทรสาขาได้รไ]ราชการอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการบริหาร 

สำนไานายกร*^มนตรีจนถึง วไ].ที่ ๘ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ และอยู่ใน 

ตำแหน่งผ้อำนวยการและรไาษาการในตำแหน่งหำหนำกองการพิมพ์สำนไา 

งานสลากกินแบ่งร^^บาลถึงวนที่ ๑0 กุมภาพไเธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เมื่อพนจากหนำที่ราชการแลว คุเไ;สงวน จนทรสาขาได้ใช้ชีวิตสงบ 

สขอย่กบกรอบครำ มิตรสหาย คำเนินธุรกิจส่วนตำไม่ย่งเกี่ยวการเมือง แม้ 

จะเคยมืผ้มาทาบทามสนไ]สนุนให้สมครผู้แทนราษฎรอีก แต่ผู้นนก็ได้รไ]การ 

ปฏิเสธทกคร^ง เพราะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่แน่นอนทางการเมือง 

และประสงศ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระ ปกติคณสงวน จนทรสาขา เบ็๋นกนมี 

อปนิสยร่าเริงชอบสนุก รกเพื่อน ชอบชีวิตง่ายๆมีความเบื่นอยู่ธรรมดา 

ชอบอ่านหนงสือ และชอบพงเพลงทุกคร'งทีมืงานรีนเริงในหมู่มิตรสหาย 

มำจะขนรํองเพลงบนเวทีและอยู่วินบื่ศงา'แเสมอ เพลงที่นิยมรอง คือเพลง 

(^) 



เยยพาทาคิน เพลงบๅขาๅ และเพลงห่ๅงฎาล่ย นอกจากชอบพงเพลงแลๅ 

ยงสนใจดนครไม่ว่า!,ทย หรือสากลแค่เล่นไม่ไค้จุริงจุ่งเท่ๅที่ใจุว่!ๅเ,■เ^รุ•ๅ^เม่ม่ 

เวลาผกฝน แม้กระนนก็ยงซือหาเครื่องคนฤรืสากลไร้หลๅ?)เน และสรค้ง 

เกรองดนฅรพถ,เพาทยกรบๅงไร้า]ง;;จุ๊ๅหๅาเท่3ากดาหารคามประเพณีสืบ 

เนืองจากบรรพบรษฅท่เคระกล 

เนองจากเบนกนรกความสนุกร่าเริง ทุกกร'งท่ไปเยี่ยมบ“านเกิดวึง 

เบนทยนคของบรรดาเบาคและมดรสหายเบาเฏห3าๅ).ๅ ในคานเบนผ้มีความ 

กฅญฅูกตเวทีต่อบุพการี คุณสงวน จนทรสาขาก็นบว่าเบ็'นบุกคลท่ควรแก' 

การสรรเสริญ เพราะเบ็นผู้ทีมีกวามกต'ญญูอย่างยีงต่อบิดามารดาและผ้มี 

อุปการคุณอยางสูง โคยเฉพาะอย่างยิงสำหรบผู้ม่พระคณแล'วคณสงวน 

จนทรสาขาจะปฏิบฅทุกประการท่จะแสดงกวามกดญผูกดเวท่กิคูท่ๅาเร้าเทุ้เ 

โดยไม่คำนึงว่าจะอยู่ใน^านะอย่างไร ขอเพียงได้ยื่นมือเขท่มีส่วนไค้คลี่กลาย 

ความทุกข์ของผู้นนแลวฅนเองก็มีกวามสุขใวเพราะไค้เบึนผู้ดู่วยเท่เคูๅเท่ 

กลายกวามทุกขรอนโดยเขาผูนน .มผดหวง ควยกถเงามกวามดในความม 

นืาใจโอบออมอารีด”งนืเอง เมื่อคุณสงวน จ'นทรสาขาบ่'วย-ณาดิ พีนคง 

มิครสหายท^งที่อยู่ใกล้และไกลด่างก็มืความห่วงเยพากนไปเยี่ยม แม่บางคน 

หนทางจะไกลก็มิอาจย'บย'ง์กวามห่วงเยและความปรารกนาท่ไท่ บกดแ 

เบนห่วงและได้ช่วยก'นพยายามให้กำล'งใจช่วยเนทางที่เขื่คสืคบนบานต่ฏ 

สื่งศ'กดํ่สิทธซึ่งเบนที่เคารพบชากน มา แค'บรรพบรษ",างเนทางล'ท่กิคาสนา 

และวิธีการอื่นๆซึ่งเคยปฏิบฅกนมา นเบ็๋นการแสดงให้เห็นว่า คุณสงวน 

จ'นทรสาขาเบนที่รกชองวงศาคณาญาติและมิตรสหายอย่างยี่ง 



คุณสงวน ว่นทรสาขาบวยฅองเข็ารบการรักษาตำกรงแรกทีโรง- 

พยาบาลศิริราช เมื่อวนที่ ๒๓มีนาคม พ.ศ. ๒๕®๔ ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล 

ไค้รับการกแลรำษาอย่างดีจากศาสตราจารย์นายแพทย์ วีกิจ วีรานุวตด 

คาสฅราจารย์นายแพทย์ กษาน จาดิกวณิช คาสฅราจารยนายแพทย โรจน 

สวรรณสทธิ้ นายแพทย์ ประเสริ^ นิลประภสสร ศาสตราจารยนายแพทย 

ช่ชวาล โอสถานนท์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ อกม โปษะกฤษณะ และ 

นายแพทย์ เกษม ลึมวงศ์ บรรคาท่านที่กล่าวนามมาน ไค้มาเยี่ยมถาม 

อาการบ่'วยและให้การดแลรกษาอยู่เบ็่นประจำ บวยกร*งแรกไค้รบการ 

รักษาฅำอย่ ๕๘ วน อาการดีขนนายแพทย์อนุญาตไห้กรับบำนไค้ระหว่าง 

พำพนรักษาฅวอย่รับบำนอาการดีขั้นเบ็๋นลำคบมีกวามสดชื่นร่าเริงกูเหมือน 

กนปกติ และได้ออกส่งคมเบ็่นคร*งกราว เล่นกีฬากลางแจำบางโอกาส ซึ่ง 

เบนที่ชื่นชมแก่กรอบครำและมิตรสหายผู้ใกล้ชิดโคยท่วกน ถึงกระน'น 

ก็ตามผ้ที่มีความหรังดีดำยใจจริงก็คอยเตือนให้ระวงรกษาฅวอยู่เสมออย่าไค้ 

ประมาท และไม่มีใครคาดคิดว่าการบ่วยกรงที่สองได้ทำให้ คุณสงวน 

จ่นทรสาขาฅำงจากครอบครำญาติพี่นองไปอย่างสุดเสียตายไม่มีรันกรับ 

กณสงวน จนทรสาขาเรี่มมีอาการไม่สบายอีกกร*ง์หนึ่งเมื่อตนเดือนสิงหาคม 

ร่บประทานอาหารนอยลง มไข้เสมอ แต่ไม่ยอมไปเขาอยู่โรงพยาบาลจนม 

อาการไข้มากขั้นและอาการก็มีแต่ทรงรับทรุด ทำให้เบ็่นที่วีตกแก่ครอบครัว 

ญาติพี่นองจึงไค้ออนวอนให้เขำรบการรักษาที่โรงพยาบาลอีกกร*งหนึ่ง เมื่อ 

ว'นศกร์ที่ ๓ รันยายน พ.ศ. ๒๕®๔ ในระหว่างบวยอยู่โรงพยาบาลเมื่อ 

ร้สึกตำจะรบเรัาพาให้กรับบำน อยากจะกรับบำนและพยายามที่จะลกขั้น 



จากเคยงอขูเสมอ บรรดาแพทย์ผู้ทรงคุณๅฒิที่7กษาอย่ได้พยายามอย่างสด 

ความสามารถทีจุะช่ๅยชีงิอคุณสงๅจ'นทรสาขาให้ยืนยาวต่อไป แต่ควย 

บุญกรรมแต่ชาติปางก่อนไค้ส-แสค เพียงนํ้ จึงไม'มีใครเหนี่ยวร^หรือห์าม 

ความฅายไวไค้ มิไยทีทุกกนไม่ว่าภรรยาผูาติพี่น'ก่ง มิครสหายต่างก็ปรารถนๅ 

ทจะใหคุณสงวน จนทรสาขามีชวิฅอย่ต่อไป ในทีสดวาระสดทพี่ยแห้งขีวิค 

กมาถงเมอวน!,สๅรท ๑๑ กนยๅยน ท!.ก, ๒๕๑๔ กณสงวน า]นทรสๅขๅ 

กจากไปควยอาการสงบ!กยปร-กฎรท^-ทุทุฐรุ-บ่ฎ^คู้^,^คูคุ^^^คู^ บ่^ 

ความโศกเศราอาคูรไวแกภรรยา ญาคพนฎง นิฅรสหาย เหลอไว้^แคไหก- 

การณในอคฅ คุณงามความค ความมเมฅฅาจิฅให้ร^ลึกกึงไบ่คราบฤๅลแๅ 

ขอกุศลผลบุญ คุณงามกวามคีที่คุณสงวน จนทรสาขาไค้ประกอบ 

กรรมคไวจงเบนควงประทปนํๅคๅรๅญ^ๅ^คู^^^^^^คู^^คู^คู^^^^^^ จ่นทร- 

สาขาไปสสุคฅภพอนเบนแคนเกบนชิๅพิ7ไเคร เทอณ. 

(๑๐) 



/า I 

พ™พ^รสัตพา1าม 

น่บแต่นายสงวน จนทรสาขา ม.ว.ม., ป.ช., ต.จ.ว. ไดถงอนจ- 

กรรมจวบกระท่งถิงวนพระราชทานเพลิงศพ พระบาทสมเดจพระเจา 

อย่หํว ทรงพระกรณาโปรดเกล^าฯ ให้มพระพิธธรรมสวดพระอภธรรม 

พระราชทานเบนงานหลวง รวม ๓ คน 

ต^แต่วนอาทิตย์ ทิ ๑๒ กไ!ยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

กง วนองศารทิ ๑๔ กนยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

พระมหากรุณาธิคุณเบนลใแกล^าลนกระหม่อม 

และไค้รบความกรุณาจากคณะบุคคลและท่านที่เคารพนบถือร่วมใน 

การบำเพ็ญกุศลอุทิศควย ด่งน 

วารบำเทญกุค้ล เจ้าภาพ 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม สำน'กงานสลากกนแบ'งร่ไ[บาล 

วนที่ ©๕ กนยายน พ.ศ. ๒๕©๔ 

เวลา ๏ ๙.๓๐ น. 



วารบำเห์ญกุศล 

บาเพญกุศลสๅฤพระอภิธรรม ชาวนครพนม 

วนที ๑๖ กนยายน พ.ศ. ๒(^0,- 

1วลา ๑๙.๓0 น. 

บำเพ้ญกศลสวคพรุ-ะฏฏิฐ7รม 

วนท้ ๑๗ กนยายน พ.ก. ๒๕๑๔ 

1วลา ๑๙.๓0 น. 

พลเอก กฤหณ็่สวะรา แล^ 

คุณหญง 

บาเพญกฟิลสํตตม!าฐ ครอบคร^ว 

บำเพญกุศลส็ฅฅมๅๅรุ: 

ณ'ก ๑๘ กนยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑0.0๐ น. 

บำเพ็ญกุศลสวคพระอภิธรรน 

เวลา ๑๙.๓0 น. 

บำเพญกุศลสวคพระอภิธรรม 

วนที่ ๒๕ กเนยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓0 น. 

บรษท สฅารออฟไซแอบ จิาอำ) 

บรษท สตารออฟไซแ0มมๅง. 

กอกซลค'^ จำกํค 

บรมท กรุงเทพไหมไทย จำก'ด 

บรบท เอ. เอ. จำคํด 



วนท ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓0 น. 

บำเพ็ญกุศลสวคพระอภิธรรม 

ว”นที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

ว”นที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓0 น. 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

ว่นที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓0 น. 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

ว่นที่ ๓0 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ม.ร.ว. ทนพงศ์ กฤดากร และ 

คุณหญิง 

บรษํท ทิพยประกนกย จำกด 

บริษท วิจิตรก่อสร^าง จำก่ด 

สมาคมประกไเกย 

สโมสรกอศ์ฟดุสิต 

คณะนำเรยนปกครองร่วมร่น 
ฟ..... 
II ศ. เธุซ๔?^๓—เธุอ๔^(ฐ; 

พลโท จิตศ์ สุนทานนท 

พลตำรวจโท พจน เกกะน่นท์ 

เวลา ๑๙.๓0 น. 



0 ๘ 2^ 

บาเทญกสลบ่ญญาส์แวาร เจ้าภาห 

บำเพ็ญกุศลบญญาสมวาร 

วนที ๓© ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ท่านผ้หญิงวิจิตรา ธนะร'ชต'^ 

เวลา ©๙.๓0 น. 

าารบำเฬญคศล 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

วไเที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

คณะนายทหาร ตำรวจ พลเรอน 

บ็านสเสา 

เวลา ©๙.๓๐ น. 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

วนที่ ©๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕®๔ 

คณะน“กศิกษาวิทยาลยบองกํน 

ราชอาณาจ'กร รุ่น ๕ 

เวลา ©๙.๓0 น. 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

วนที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

คณะว'นพธ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 



วารบำเฬญกฟึฝื 

บำเพ็ญกศลสวดพระอภิธรรม 

วนที่๒๗พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 

วนที่ ๔ ธ*นวากม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 

เจ้าภาพ 

บริม่ท สหไม้ขดไฟ จำกด 

บริษํท ไม้ขดไฟกรุงเทพ ฯ 

ศาสตราจารย็'ทว และ คุณยุวด 

เจริญพิห“กษ์^ 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม สมาคมศิษยเก่าอำนวยศล!] 

ว*นที่ ๑๑ ธไเวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ญาฅไนตระกูล จ'นทรสาขา 

ว่นที่ ๑๙ ธ*นวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 



บาเทญกุสลสตม'3ๅร 

บำเพ็ญกุศลศฅมวาร 

วนที่ ๑๙ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. 

เจ้าภาพ 

นางชิงกลน จ'นทรสาขา และ 

เครอญาติ 



10าเหญๆ 
1 

อฑตย 1] ๓๐ มกราคม '๒๕๑(^ ถ^ กอ?/มด ว็สเฆญรีมขืตตร 
๑๐.๐๐ \ 

เวฟิา ๑)36ๆ๐ ใ^. 

แต็ตงฅ1เ^ฃึร1^เฅศฒ 

หร!;?/)ฆ/วดตระฒข็มมต 
ถวายภตตาการ 
/รดตระอ?!พรม 

ผ!)ฅร? ๓๑ มกราคม '๒/®/ ฌ กอ/เส ■/?ฒว? ว็ดเฆฌรีมฆ?ตร 
แฟิะเมรุก!]าตด้ย์ตล?^ยาภรณํ ว"ดเหศิ^ฆขราวา?/ 

เวลา®๓.๐๐ฆ. ตระ??/?/กล 
ใVญ?(ต/เมรุฒภตส์ฆตต?ด้ยาภรณ ว?เตต^มกราวา?/ 

เวตา ๑๗'.๐๐ ม. เส์ดจฺตรพา/ดา?มตรพา/ขามเ!?ง 
เมอ1สาร? ๑ กมภาต?ร ไปิ?๑/ณ เมรุตม/ต)ต?ตล?^ขาภรณ แตะตอ?/มด เ[กตํตวม 

เวตา ต/.๐๐ ม. เกยอริ 

๑๐. ๓๐ ม. 

ถวายภตตาตารสามตาย 
ริญ01เตอ/มด บ่?ตริวม 
ตระล?/ฟิวดพระฒฒมต 
ถวาป็ภริตาตาร 
ภ 
ขร/กล 

รแค่.)กาย เวดา๙ดาพุรพา/ดำริม แต่วเดิรองแขยบ่กริฑวไ/ฅกา 
..ฆ.,^,3 แต่งกาย/าก■สม!เม ออกทุก'/ 

1 
งายหาขฺญอ? เ^. 





๓1เทพ 
ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณสงวน จืนทรสาขา ซึงคุณจงกลนี 

จ'นทรสาขา น่องสาวของข‘าพเจ”า ภรรยาของผ้วายชนม์ ได้ร*บพระมหากรุณา 

ธิคุณโปรคเกล”าโปรคกระหม่อม เสค็จพระราชคำเนินพระราชทานเพลิง 

ท*งสองพระองค์ ในวนที่ ๓๑ มกราคม พุทธศ*กราช ๒๕®๕ ณ เมรหน”า 

พล*บพลาอิศริยาภรณ์ว*ด้เทพศิรินทราวาสนน ข”าพเจ”าไค้ฅงปณิธานไว้แล”ว 

ว่า ขอมีส่วนร่วมการบำเพ็ญกุศลค”วยผู้หนื่ง เพราะคุณสงวน จ'นทรสาขา 

เมื่อย'งมีชีวิฅอย่ได้มีส่วนช่วยเหลือข”าพเจ”าอยู่เบ็๋นอ*นมาก ท*ง์ใน^านะเบ็่น 

ญาติผู้อยู่ในกรอบครำเคียวก*น และท*งในหนำที่การงานที่ข่าพเจำได้ 

มอบหมายให้คำเนินการ คุณสงวน จ'นทรสาขา ก็ไค้ปฏิบฅงานทกสี่ง 

ทุกอย่างไปควยความเรียบร”อย การจากไปของคุณสงวน จ*นิทรสาขา เบ็'น 

วิปโยคทุกข์ที่เกิคฃนแก่ครอบกรำและญาติพี่น’องอย่างยึง เบนการสมควรที่ 

ขำพเจำจะบำเพ็ญกุศลสนองเบนปฏิการในโอกาสสุคทำยนดำย 

ขำพเจำควรทำอย่างไรจึงจ'กเบ็นการบำเพ็ญกุศลล่งสนองให้เบี่น 

อนุสรณ์แก่คุณสงวน จนิทรสาขา ผู้จากเราไปส่ส*มปรายภพและให้คงจีรำกาล 

อย่นานเท่านาน เคยไค้ยินได้พงมาบำงในเรื่องการพิมพ็หนำลือเกี่ยวกบ 

ธรรมะแจกเบนอนุสรณ์ฅามธรรมเนียมและประเพณี ซึ่งหนำลือคำกล่าวน*น 

ก็ปรากฏว่ามีการพิมพ์กนิมากต่อมากแล่ว ควรจะพิมพ์หนำลือประเภทอื่น 

ซึ่งเบนสาร*ฅถประโยชน์ต่อส่วนรวมขนบำง จึงได้ปรารภความข”อน์กนิใน 



ข 

ระหวางเกรอญาฅ๊วา เทือเบนอนุส7ณแฤคุณ,สงๅน จํนทรสาขา เราควรจุะ 

พมพหนงสอในงานพรเ;ราช"เๆๅเ^ฐง^^^ๆ^เ^คูเๆบ่^^เ^^^ 

ประเทศชาฅิบ'านเมืองให้มาสพี่สุด 

ขาพเจาจงได้ปรึกษาญาติผู้ใVแบ่และพี่ ^ นอง (คุ ในอรอบกร*ๅร่า 

สมยท ๆพณๆ จอมพล สฤษติ ธนะรชติ ยงดำรงชีวิกอย่ เคยปรึกษาการงาน 

ในดานหนงสออนเกียๅกบเอกสา7ทางป7ะๅติอๅสครึ ว*ฌนธรรม และโบราณ 

คด ตลอดจนวรรณกรรม กบคุณฉนทิชย กระแสสินธ อย่เสมอ ท*งในหน'าที่ 

ทปรกษาของนายกร^มนฅรี และส่วนตวในสม’ยน่น เราควรเชิญคณฉํนทิชย์ 

กระแสสนธุ มาปรกษาหารอคู อาจไค้รบคำแนะนำทิมค่าทิเบึนเกียรติแก่ผ้ 

วายชนมเบนอยางดก่ได แลวกจริงดงคาด ขาพเจาจึงได้เชิญคณฉํนทิชย์ 

กระแสสินธุมาทิบาน เมอพวกเราได้ปรึกษาหารือก’บคุณฉ่นทิชย์ กระแสสินธ์ 

ดวยเรองดงกลาวขางฅน คุณฉนทชย กระแสลินธ์ ได้แนะนำให้พิมพ์จดหมาย 

เหตุพระราชกิจรายว*น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจลจุอมเกลนาทิเ 

อยูหว ชงเบนเอกสารลากาทางประวติศาสฅรการ!]กครองและการบริหาว 

ราชการแผ่นด้นในร*ชสม*ยของพระองค์ เมื่อพวกเราถามว่าจะมีทางได้พระ. 

ราชนิพนธ์ด!งกล่าวมาควยวิธีใด คุณฉํนทิชย์ กระแสสินธ์ ได้แนะนำให้ทำ 

หน*งสึอผ่านราชเลขาธิการขอให้นำความขนกราบบ*งคมทูลพระกรุณา ชฎ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาฅ ซึ่งคงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล"าๆ 

พระราชทาน ขาพเจาจึงได้ดำเนินการตามทื่ได้ร*บคำแนะนำดวยความยินดี 

เบนพระมหากรุณาธิคุณล'นเกล'าล'นกระหม่อม เมื่อข'าพเจ'าได้ทำ 

หน*งสือเรียนราชเลขาธิการตามน*ยด*งกล่าว (ตามสำเนาเอกสารพี่ด้พิมพ์ไว้ 

ในเล่มน) ก็ไค้ร*บพร ะมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญๅค 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนจึงได้พิมพ์ขนเบนอนุสรณ์ในงานพระรา"ฐทาน 



ค 

เพลิงศพ ซึ่งเบ็๋นเกียรติยศอย่างย็่งแก่ผ้วายชนม์ และจิกเบ็นพระมหา 

กรุณาธิคณเหนือเศียรเกล‘าไปตราบกาลอนนิรนคร 

ในการจิต.พิมพ์จดหมายเหตุพระราช?าจรายวนกร*งนั้ ขพิพเจิาได้ขอ 

ให้ คุณฉ้นทิชย์ กระแสสินธ์ เบ็่นผ้คำเนินการ เรื่มแต่การจิครูปเล่มพระราช 

นิพนธ์และการเสาะแสวงหาภาพประกอบพระราชนิพนธ์ ซึงเบ็๋นภาพใน 

สมยนน เท่าที่จะหาได้มาพิมพ์ไว้ดำย และขำพเจที่ไค้ทราบว่า คุณฉนทิชย์ 

กระแสสินธุ ได้เพื่อนอีก ๒ ท่าน คือ คุณยม บณฑยางกร คุณวิชิฏฐ์ 

เตชสิต มาร่วมกนทำดชนีและตรวจใบพิสูจน์อกขรวิธีให้เบ็๋นไปตามตนฉบบ 

ที่พระราชทานพระบรมราชานญาฅอีกควย ขที่พเจที่จึงขอขอบคุณคุณฉนทิชย์ 

กระแสสินธุ คุณยั้ม บณฑยางกร และ คณวิชิฏฐ์ เตชสิต ไว้ ณ ที่น์ควยเบ็๋น 

อย่างมากที่ช่วยให้การจ'คพิมพ์หน”งสือเล่มน์สำเร็จคที่ยความเรียบห้อย ด”ง 

ปรากฏอยู่แลที่ในบ”คน์ 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายว'น ตอนที่ได้ห้บพระราชทานพระบรม 

ราชานุญาฅให้พิมพ์นํ้ เรีมต*ง์แต่ ห้นที่ ๖ เมษายน พุทธศ”กราช ๒๔๓๔ 

จบลงเมื่อวนที่ ๕ เมษายน พุทธศ”?าราช ๒๔๓๕ เบนว’นร่ชกาลต*ง์แฅ่ว”นที่ 

๙®๘๒ ถึง ๘๕๔๗ เบ็๋นหนที่สือรวม ๒๘๙ หนที่ ๓๖ ยก ผ้ที่ได้อ่าน 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายว”น จ’กตองเห็นพองห้องก”นว่า เบนพระราชกิจ 

รายว’นที่เกอกูลแก'ประว่ฅศาสตร์การปกครองการบริหารราชการแผ่นดิน 

ความเบนไปของพระบรมราชวงศ์และพสกนิกรผ้เบึนไพร่พ้าขที่แผ่นดินใน 

ระยะเวลาที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุพระราชกิจรายห้นอย่างละเอียด จนกล่าว 

ไค้ว่า น”กประว’ตศาสตร์ชาติไทย และน์กศึกษาวิชาโบราณคดี ฅลอคจน 

นกการปกครองผู้ใด ถาไม่ได้อ่านพระราชกิจรายวนในพระบาทสมเด็จ 

พระจลจอมเกลที่เจที่อยู่หที่แห้ว จะนบว่าเบนผู้ศึกษาประวฅศาสตร์ในห้ชสม”ย 



ฆ 

ของพระบาทสมเค็จุพ7ะจุลจอมเกลา!,จุ’าอยู่หวโดยสมบรณ์มิได้เลย และแม้ 

การเขยนประๅฅศาสฅ7ในรชกาลที่ ๕ ก็จุกไม'สมบ7ณ์คจุกน ถ้าน"กเขียน 

ประวฅศาสฅรยงไม่ได้ฏ่าแจุคVIมายเหตุพ7ะราชกิจุรายถ้นเ7องนั้ฅ^แฅ่ฅ็"น 

จนจบเสียก่อน 

ฅามทองเ7องทจุารก 1วเบนพระราชกิจรายร่น จะเหนวากา7เสด็จ 

ออกประทบประพาสราชกา7 ซึงราชการนน์ ‘จุ นอกจุากส่วนกลๅร'กี่ขม,■แๅร 

ผายเสนาบดจุตุสคมภตองอ่านเมเนอกจุๅ^‘[ม้ม้คูดูคู^^2าห- 

พระกลาโหม และมหาดไทย ถวายไห้ทรงทราบผ่าละอองธลีาาร;;นาท 

เพอทรงมพระบรมราชวินิจุฉย และมีพระบรมราชโองการเหนือเกล’ๅเ,V(กี่0 

กระหมอมลงราชการไปตามสายงาน นอกจุากนนแลว ยงมพระราช/)ารกิจุ 

อื่นๆอีกอเนกประการต่างก็ฅองนำขนกราบบงคมทูลพระกรุณาทรสั้นเบ็เน 

พร(1;ราชว1าระอนหนกยงททรงป/]บฅอยตลอดรชสมย ชงทรงบรหาร 

ราชการแผ่นดินควยพระปรีชาญาณอนลํ้าเลิค และควยพระราชกศโลบาย 

อนประเสริ^สุด ทรงนำประเทศชาติผ่านพนอุปสรรคนาน'ปการบาไต้ด้ร่ย 

พระบญญาบารม คงททราบกนทวไปแลว จุเะนน จุดหมายเหฅพระราชกิจุ 

รายวใแรองนจงเบนเอกสารทรงคุณค่าของชาติทีคๅรคึกบาและกี่บกี่^'ต้^-! 

ไว้ในหอบรรณสารของชาติไทยให้ถาวรสีบไป 

ข’าพเจ'าหว"งว่า ท่านผ้ทิ’ไค้อ่านจดหมายเหตุพระราชกิจุรายร่นนั้แลๆ 

คงจะไค้ร'บเความรกวามพอใจโดยท'วก' 

{)11'แญ^ 7ฐฅร? ปีIเะร้ๆ}ฅ็) 
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สมเด็จเจาพาชายจุฬาลงกรณ บดินทรเทพมหามกุฎ 

บุรุษรดนราชรริวงศ์ วรุตมพงศ์ปริพ”ดร สิริว'ฒนราชกุมาร 

กรมหมนพิฆเนศวรสุรส'งักาศ 

ทรงฉายเมธพุทธศ'กราช ๒๔0๘ พระชันษา ด๓ พรรษา 





พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ*าหลวง ฉายพร*อมกบ สมเด็จพระศรืสวรินทิรา 

บรมราชเทว (ซ*าย) และ สมเด็จพระศรพํชรินทราบรมราชิน้นาถ (ขวา) 

พระตำหนกในพระบรมมหาราชว”ง 





,ซี*'.'' 

ะ 

จากข้าย .- สมเด็จเจำพาชายมหาวชิรุณหิศ ฯ ทรงอุ้ม สมเด็จเจ’าพาชายมหิดล0ดุลเดช 

เจ’าพาชายสมมติวงศวโรท่ย สมเด็จพระพ*น์ว่สสาย่ยยิกาเจ’า ทรงอุ้ม สมเด็จเจ‘ๅพๅ. 

หญิงวิจิตรจนทรประภา สมเด็จเจ*าพาหญิงวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมาร 





&‘ร้^!#ดื ชิ?^®! 

0\ 

(/ท; พระเจพรมวฬ์เธอ พระองค์เจำพงิงสรอยสอางค์ สมเด็จพระนางเจ^าพระบรมราชเทร (สมเด็จพระพนวํสสาอยยิกๅ4จ’'ๅ) 
,เ ๘^ จุเV^ ••^. V 4 4 V \ •'*1"•พระราชเทร 
เ^าลมารศร (สมเดจพระบตฉาเจาสุขุมาลมารศร พระอครราชเท)) พระเจาบรมวงศเธอ พระองค์เจานภาพร!]ร*ภา (กรมหลางทิ 
,^,****. เ . / II, *ฟ่ ' รพนนรคูภ ลน) 
เดจพระบรมราชนนาถ เสาวภาผองศร {สมเดจพระศรพชรนทราบรมราชนนาถ พระบรมราชชนนพนบหลร^) พร*คค,.^า,,V 

^ 1*' •/ \ V 4 4 V ”**ย"•ร111ยาเธอ พระองด1จๅ 
เสวลภรมย (พระวมาดาเธอ กรมขุนสุทธาสนนาฎ บยมหาราชปดวรดา) พระเจาบรมวงศเธอ พระองค์เจ*าแขไชดรง 

ทรงฉายในสวนศวาลย พุทธศกราช ๒๔๓สิ่ 





รบแกรนด ดยุค ซารวิตส กรุงรุสเซย ฌิอพุทธศํกราช ๒๔๓๔ 

แกรนด ดยุค ซารวิตสอย'ขวาทึประท่บ ข*างซายคอ เจาชาย ยอรุจ แห่งกรุงกรซ 

พระรูปนฉายทพระทนงอุทยานภูมิเสถยร พระราชว"งบางปะอิน 





พร8;ราชพิธรํชม่งคลาภิเษก เสด็จเถลิงถวลยสิริราชสมบติ ครบ ๔0 บ 

มพระราชพิธ ณ พระราชว'งกรุงศรอยุธยา 

พุทธศกราช ๒๔๕0 
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วนทริชกาล ๘๑๘๒ วน ๒ ฯ ๔ คำ บขาลโทศก ๑เสุป็๕Iดุป็ 
๑๓ 

วโ4ท ๖ เมษายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓(2) 

เวลายามเศษเสคจออกขนนาง กรมมหาคไทยนำบอกเมืองนคร 

ลำปางขนอ่านกราบบ*งกมทลพระกรุณา ๓ ฉบ*บ ฉบ*บ ๑ ว่าเจานครลำปาง 

ชราจะลงมาเผาในการพระราชพิธีโสกไเฅ์ไม่ได้ จดได้เงิน ๑๕ว๐ รูเบีย 

เทพว''1ษ' 
มอบให้เจพิอปราชนายน’อยอภิวงษนายน'อยแก*วภาพเมนนายนอย 

’ อนทยศ 

นำลงมาสมโภช 

ฉบบ ๒ ว่าพระยามหาเทพช*าหลวงเมืองนครเชียงใหม่เกณฑเรือส่ง 

พระเจ*าน*องยาเธอ พระองค์เจ*าโสณบณทิฅย ๕๐ ลำ ได้จดเงินส่งขึนไปให้ 

๓๐๐0 รเบี่ยเปนค่าจ*างเรือ ก*บได้ส่งนายยวงมหาดเล็กเปนเงิน ๖๐๐รูเบีย 

รวมท*งเงินที่ได้ส่งไปให้พระยามหาเทพเปนเงิน ๓๖0๐ รูเบื่ย ฉบ*บ ๓ ว่า 

เจาราชภาคิกวงษ ) 

ตำแหน่ง พระยาไชยสงคราม I ว่างอยู่ย'งหามืฅวร*บราชการไม่ เจานคร 

พระอตรการ 

ลำปางๆเอพระราชทานให้นายน*อยอภิวงษบุดรเว่านครลำปางเปนที่เห้ราช- 

ภาคิกวงษ นายน*อยแก*วภาพเมนบุตรเจาบูรีรฅนเปนพิพระยาไชยสงคราม 

นายน*อยเทพวงษบฅรเว่าอุปราชเปนที่พร-ย''อุครก'17 ก*บเจ*าอุปราชจ*คให้ 

เงิน ๑๒๐๐ รเบี่ยก'บแหวนทปทิม ® วงทลเกลาๆ ถวายสมโภชในการ 

พระราชพิธีโสกนต์สมเดจพระบรมโครสาธิราช '■พสา ๕ ทุ่มเศษเสดจขึน 

* จุคหมายเหฅพระราชกิจรายวํนทีอ"ญ!’ชิญม'!งิพน ใช้อกขรวิธีฅามฅนฉบบ 

๑ 



วนทรชกาล ๘๑ลิ่๑ วน ๔ ฯ ๕ คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 

วนที ๑๕ เมษายน ร,ศ, ^,,0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วนทรชกาล ๘๑๔๒ วน ๕ ฯ ๕ คํๅ บเถๅเ;ตรศก็ ด๒๕๓ 

วนท ๑๖ เมษายน ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วนทรชกาล ๘๑๔๔ วน ๗ ฯ ๕ คํๅ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 

วนที ๑๘ เมษายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓^5) 

เพลายามเศษเสดจออกขุนนๅง กรมมหาดไทยนำบอกขํ้นคู่ๅ^ก, 

บงคมทูลพระกรุณา ๔ ฉบบ 0 บอกพระอนันตภกดีผู้ว่าที่พระยาสงขบ, 

พองสงขบูร ลงวนที ๒0 มกราคม ร,ศ, ๑0๙ ความว่ามีดราพระราชกีที่ 

ขนไป หาใหลงมาเผาไนการพ,^,ๅช‘[^ก^^^2,1เดจุ)พ,^บ,5^‘[อ,^,^,,5^ 

พระอนนฅภำทีกำล'ว่ทำบาญธืสำน!นอ,*',ฅวเลขนกเ^ร^3นว่อยอยู่จะลงมาหา 

ทนไม่ จึงพรอมกนกบพวกเมืองขั้นแลกรมการเมีองสํ'งขบ3จุ''ดไทีเ3น 

~เ^ หลวั้!เกววไพ^^^ คุมมวฒโภชในการพระราชพิธีโสก'นํที 

สมเดจพระบรมโอรสาธิราช 

๒ บอกพระยาไชยวิชิตผู้ร'ทีษากรุงเก'าที่ ๖,- ลง,*นํที่ 22กราคม 

ร,ศ,®0๙ ว่าเจำอธิการพุ่มนาย I สรำงพระอุโบสถที่บำนนๅว่,^ 

1ตุป็ 



๓ พระยาไชยวิชิฅๆเอผกพุทธสีมา บอกพระยาไชยวิชิฅที ๖๖ ลงวนที ๏๘ 

กุมภาพนธ์ ร,ศ,®0๙ ว่าตำแหน่งที่หลวงสม”คสโมสรยกกระบฅรซายยงว่าง 

อย่ พระยาไชยวิชฅ๚อให้นายตี่งบฅรพระยาไชยวิชิตเปนทีหลวงสมคสโมสร 

๔ บอกหลวงไชยสงครามปล”ดผ้วาาษาเมืองอ่างทอง ๘๕ ลงว”น่ที ®๕ 

กมภาพ”นธ์ ร,ศ, ๑๐๙ ว่าพระพทธร้ก่ขิฅมุน่จะปลงศพพระครูปาโมกษมุนี 

ว”นที่ ๒๐ เมษายน ร,ศ, ©©๐ ฃอพระราชทานหีบศิลาน่าเพลิงไปปลงศพ 

พระครปาโมกษมนี แล”วกรมพระกระลาโหมนำบอกขึนอ่านกราบบงคมทล 

พระกรณา ๒ ฉบ”บ ® บอกพระยาเสนานุชิฅผู้ว่าราชการเมืองตก”วบา ว่า 

พระพรเทพภ”กดีศรีราชยกรบ”ฅรพระพลพยหสงครามจางวางด่านถึงแก่กรรม 

คำแหน่งที่ว่างอยู่พระยาเสนานุชิตฃอพระราชทานให้นายสิทธิมหาดเล็กเปน 

ที่พระนรเทพภ”กคีศรีราชยกรบ”ตํรนายพร”อ่มมหาดเล็กเปนที่พระพลพยุห- 

สงครามจางวางด่านเมืองตกไวบา ๒ บอกพระยาอ”มรินทรฦๅไชยผ้ว่าราชการ 

เมืองราชบรี ว่าเมื่อว”นที่ ๗ มินาคม ร,ศ, ©๐๙ มืผู้รำยปลนเรือน 

ฉอง 

จีนเทียนซ 

กุย 

บ่านปากบางแขวงเมืองราชบูรีอำยผู้รำยยิงจีนกุยตายก”บเก็บ 

ทร”พยสีงของไปดวย พระ ยาอมรินทรไค้ให้กรมการออกสืบจบไค้ฅวอ็ายผ้ร็าย 

แคง 

เบยว 

กืออ'าย สอน 

บ่าย 

เขยว 

พลอย 

' ถามให้การซคถึงอ'าย บ่าย 

พรม 

พลอย; 

เพลา ๔ ท่มเศษเสคจขึน 

๓ 



วนทรชกาล ๘๑๕ -^11 ^ ใเ’^ บเฏๅ2;{ๆรูศฤ ๑๒๕๓ 

วนท ๑ลิ่ เมษายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ, ๒๔๓๔) 

เพลายามเศษเสคชุคู01าชุ!41^าง กรมพระกระลา!หมนำบ01าขนฏ่าม, 

กราบบงคมทลพระกรุณา 5^ ามเ ^ บอกบริสุทธิเลหภมินทรผ้ว่าราชการ 

เมองฅกวทุง ว่าได้จคฅงโปลิศขึนที่เมืองทนํว่ทุ่^มายูยูๅม 0 คนเงินเอือม^ 

ละเจดเหรยญ โปลคเลๅ ๒5^ คนเงินเดือนกน ® เดือนละหกเหรียญ ก'บ 

เขาสารคน ๑ เคอนละสองลง รูๅน ๒๕ คนได้จคฅํงขึนไว้ร'กษาบ่านเมือง 

ฉบบ ๒ บอกพระเทพธนพ"ฌนาผู้ว่าราชกางเมืองลา•เ;บ่' ว่าที่ปลท 

เมืองกระบียงว่างอยู่ พระเทพธนพฌนาขอ!ห้หลวง/!กด้สนบฅเปนบ่ปเบ่^ 

เมืองกระบี่ ๓ บอกพระยาพิทกษทวยหาญผู้ว่าราชกางเมืกงปง^ทุนฐๅนํ บ่ๅ 

ขุนไชยอาวุธกบราษฏิรไอสรางอ!นแ!เลวง^น!4!)น พระยๅพิท"กบาๅวยู!งๅเน 

ขอผูกพทธสีมาภอรบลง พระยานรีนทรราชเสนํ นำพระยานนตรีสุรียวงษ ๑ 

พระทรงสุรเคช ๑ พระวิรารณาอาวุธ ๑ หลวงภเบนทรสิงหนาท ๑ หลวง 

ยศรกษา ๑ หลวงจำนงทวยหาญ ๑ นายบรีบาลบรรยง ๑ รวน ๗ มๅย 

กราบถวายบงคมลาออกไปครวรรบผรายทเนองร-!จุเบ^ เพลา ๔ ท่มเคษ 

เสดจขํ้น 

ว‘นทรชกาล ๘๑๙๖ วน ๒®ฯ^๕ คา บี'เถาะต^^^ 

วโ4ท ๒0 เมษายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เพลายามเสคเสด็จออกขุนนางกรมมหาด'[ทยูนำบออ,!จุ^^^^จุขุ^^^ 

ประเทศธานีผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร ขนอ่านกราบบ'งคมทลพร!;กรณๅ อ^ 



วนที๑๓ธไเวาคมร,ศ,๑๐๙ ทํ้งสองฉน่บ ฉบํบ๑ มีความว่าพระยาวินฅ 

ประเทศจะลงมาเผาในการพระราชพิธีโสกนฅ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิว''ช 

ไม่า'!นพรไ)ม ควยกรมการเมืองสกลนกรก'บเมีองขนจ่คไค้เงิน ©๘ ช่ง ให้ 

กรมการกุมลงมาสมโภช 

ฉบไ) ๒ ว่าพระสิทธิศ'กคประสิทธิเจไเมืองสว่างแดนคิน หลวงประ- 

ชาราชร'กษาเจไเมืองวานรนิวาทว่างอย่ย'งหามืฅำไม่ พระยาจนฅประเทศ 

ชอให้ราชวงษเปนอป!!าค ราชบฅรเปนที่ราชวงษ ทไวสุรีเปนทีพระสิทธิ 

ศ'เาคื้ประสิทธิ ทไววรบฅรเปนที่พระประชาราชร'กษา จ'คได้ผไมว่ง ©๐ ผืน 
จ^ ๑ 

สพงหนก — 

ขอพระราชทานทสเกลไ ๆ ถวาย แลวกรมพระกระลาโหมนำบอก 

พระยาศรีสรราชภ'กคี ฃไหลวงรไ)ษาราชการหวเมืองผืายทเลตว'นออกขน 

อ่านกราบบ'งกมทลพระกรุณา ๑ ฉบ'บ มืกวามว่าได้เก็บอากรดีบุกฅอเวอน 

เมนต์เมืองภเก็จจำนวนบรีฅนโกลินทรศก ©๐๙ ไค้เงินสามหมื่นหกพ'นแปค 

รไยเกไเหรียญหกลิบหกเซน ได้ส่งหลวงทวีปสยามกิจฝากแบงก็เมืองบี่น์งิ 

พระยาศรีสรราชไค้ส่งลิสิฅเขไมา ๘ ฉบ'บ พอจบลง กรมท่านำบอกขนอ่าน 

กราบบ'งคมทลพระกรุณา ๓ ฉบ'บ ® บอกเมืองจ'นทบุรีว่าพระครุสงฆปาโมก 

ก'บราษฎรบไนเขาพลอยแหวนสรไงอุโบสถวไรไนคิรีอาราม ๏ พระยา 

จไทบุรีๆ)อผกพเท่ธสีมา ๒ บอกเมืองนนทบุรี ว่าเมื่อวนที่ ๒๕ มกราคม 

อำแดงสดบุตรจีนโ*ปมาแจ็งความว่าอไยรอคเอาบึนยิงถกจีน ^ 
’ ’ ชิวดพิชาย 

จีนโ*ปบิคานนตาย แต่จีนอวดย่งรไษาตำอยู่ ได้ฅำอไยรอดมาถามรไเปน 

สไยจะส่งลงมาโจทยย่งทุเลารักษาตำอยู่ ๓ บอกเมืองสมุทสงครามว่า เมือ 

๕ 



วนที ๒๖ กุมภาพนธ์ ร,ศ, ๑0๙ นายเจียมกบอำแดงเลียบภรรยาอำแดงลอม 

ลอม * 
มารดา ภรรยามาทำกฏหมายฅราสินมีความว่า นายเจียมอำแดง ^ พา 

เลียบ 

กนบนทุกสินคาออกไปเมีองเพชรบุรีภยิฎึร!]ากฏ่าวเ,มี0รสร)ทสรฤรๅร) มีอทุ^ 

ผ้รายเอาบืนยิงถูกนายเจียมแลวนายเจียมก่!]/)รรยูาพๅ)ๅน■[อด!ไๅ!!เมีไป อทุย 

ผู้รายเก็บทรพยสี่งๆเองไปหมค จำนวนสี่งฃองมีแรงอยู่ในคำตราสินนนแลว 

มาถามรบเปนสตยย่งสืบจํบพวกเพื่อนอย่ ไค้ 

ตวครบเมือไรจึงจะส่งลงมา แลวพระยาศรีนำพระสุนทรราชวงษาเจุทุเมีอง 

ยะโสธร อุปชิาคเมืองรอยเอจราชวงษเๆเมราษฏิร์ กราบถวาย!]งคมลาออลไป 

รกษาบานเมองแลวพ7ะยๅพพฌนนๅๅ/เลวงบรบาลผชๅยเมองพฒลงก7าบ 

ถวายบำคมลาออกไปรกษาบทุนเมือง 

พอเพลา ๔ ทุ่มเสศเสดา]ขน 

ได้สืบจํบได้ตวอทุย,,, 
รน 

วนทรชกาล ๘๑๘๗ วน ๓ ฯ ๕ คำ บเถาะตรศก ๑๒,^1^ 

วนน 1®!® เนบายน ร,ก^ ๑๑0 ('พ.ศ, ๒1๔๓๔) 

เพลายามเสศเสด็จออกขุนนาง กรมมหาดไทยนำบอกพร!;ยๅไชุยอิรู^ 

ผู้ว่าราชการกรุงเก่า ขํ้นอ่านกราบบ’งกมทูลพระกรุณา ^ 5เบ’บ ฉบบ ๑ 

ท ๖๘ ว่าขุนประเสรี^ อำเภอแฃวงนครใหญ่ยินริโปตมีความว่าว’นํพื่ ๒0 

กุมภาพนธ ร,ศ, ๑0๙ เพลาบ่ายสองโมงเสศ มีอายผ้รทุยประมาณ 05! 0^ 

คนเขาปลนเริอน คู้.”"^^ I อายผู้รายเอาปีนยิงถูกจีนพึ่งตายแลำเก็บ 

๖ 



ทรพยสี่ง'!!องไป อำแดงฃำกํบชาวบิานฅามผ้ร่ายไปท่นที่บานคอนงิวแขวง 

เมืองลพบูรี อายผ้ร‘ายเอาบึนยิงถกนายเหมือนที่ไปช่วยจบฅายอิกกน ต ช่วย 

กไเจบได้ฅำผ้ร'ายกน ๑ ชื่ออ'ายยํ้มแสง เอาส่งไว้ที่เมืองลพบรี อายยิมแสง 

รบเปนส*ฅยซ'ดพวกเพื่อนอิกหลายกนอย่เมืองลพบรีบ'างอย่กรุงเก่าบาง 

พระนครพราหมปล*คเมืองลพบรีมืหน*งสือมาๆ)ยิฅํวอ'ายที่ฅ็องซ’ค พระยา 

ไชยวิชิฅย*งให้สืบจ่บอย่ ฉบ'บ ๒ ที่ ๖๙ ว่ากร^งก่อนได้มืบอกลงมาว่า 

อ'ายผู้ร'ายประมาณ ๔๐ กนเข'าปล'นเรือนนายห'นบ'านสามเขาแขวงกรุงเก่า 

ย*ง์ไม่ไค้ตำผู้ร'าย กร*งนสืบจ'บไค้ตำอ'ายผ้ร'ายพวกนไา ชื่ออำยปาด หลาน 

นายหุ่นน*นเองมาถามร*บเปนส'ฅยซ‘ค้อำยหร่นก’บพวกเพื่อนอย่แขวงเมือง 

สระบรีบำงกรุงเก่าบำง พระยาไชยวิชิตไค้มืหนำลือขอตำอำยที่ฅ'อิงซ*ค้ไป 

ย่งเจำเมืองสระบรี ถำได้ตำพร'อิมเมือไรจึ งจะส่งลงมา ฉบ*บ ๓ ที่ ๗๑ ว่า 

เมือว’นที่ ๒ กุมภาพ*นธ์ ร,ศ, ๑๐๙ เพลาบิายสองโมงเสศ มือำยผู้รำย ๗ คน 

เขำปล'นเรือนนายเนตร อำยผู้รำยเอาบินยิงถกนายไผ่พวกนายเนตรตายกน ๑ 

แลำเก็บทร*พยสี่ง'!เองไป พระยาไชยวิชิตไค้สืบจ*บไค้ตำอำยผ้รำย คืออำยโพ 

/ 

บุตรเขยนายเนตรอำยโพซ*ค้ถึงอำยหมาในได้ตำอำยหมาในมาร*บเปนส*ตยซ’ด 

พวกเพื่อนอย่แขวงเมืองพระพุทธบาทบิางเมืองสระบุรีบำง พระยาไชยวิชิตมี 

หนำลือไปยำเจำเมืองทงสองแลำ ถาได้ตวกรบเมือไรจึงจะบอกลงมา แลำ 

กรมพระกระลาโหมนำบอกพระวิชิตชาญณรงค์ผู้ว่าราชการเมืองปราณบุรี 

ขนอ่านกราบบำคมทลพระกรุณาต่อไป มืกวามว่าเมื่อเดือนมินากม ร,ศ, 

๑๐๙ มือำยผ้รำยปล'นราษฎรในแขวงเมืองปราณบุรี ๒ ราย ราย ๑ ผ้รำยฅี 

พนเจำของทรพยเจบหลายแห่งเจำของทรพยหารู้จกตำผู้ร'ว้ยไม่ ราย ๑ 

เจำของทร*พยร้จกฅำผู้รำยคน ส ชื่ออำยชื่นอยู่บำนค่ายแขวงเมืองประจวบ 

0ว่) 



หลวงวิชิตภกดีผูช่วย 

กรขนธ พระวชิฅ!ห้ ขุนราชรองเมือง ) ออกสืบว่บ พบอ่ายชืนผ้ร^าย 

ขุนบำรุง 

พระวิชิฅชาญณรงคยง!ห้ออกสืบจุญัพๅ(ๅผ้ำยูอ่ฎเบ่ เ^^กๅ ^ ท่บเสกี 

เสดจขึน 

วนทรชกาล ๘๑ลิ่๘ วน ๔®‘^๕ คํ่า บเถาะฅรศก ๑๒๔๓ 

วนท ๒๒ เมษายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒ย้๓๔) 

เพลายามเสศเสด็จออกขุนนาง กรมมหาดไทยนำบอกพระ/!กด็นเ7งค์ 

ขำหลวงที่ ๒ ประจำหวเมืองลาวผายฅวนออกเฉียงเหนํอ สงนํนํที่ 

มกราคม ร,ศ, ๑๐๙ ท่งัสองฉบบขึนอ่านกราบบำกีมทสพระกรณา ฉบบ ๑ 

ชุ่ม] . I 
ที ๓๔ มีความว่าได้ออกสืบจบได้ฅวอำย ปาน (อ’!ย ผ้รำยปลำเจน 

ว่^^ แจง , . ... 
เงยวเดกมาลามรปเปนดึดยไดสงกีา!หการอายก7าย กนลงมา ฉบบ ๒ 

บริบรณ ได้แต่พอรบประมานเท่านนหามืเขำที่จะปลกนำพ7รณ!นบื่รำ!น. 

โกสินทรศก ๑๑๐ ไม่ พระภำาด็ณรงค์ขอรำเพระราชทานเวินส่ๅยจุกเคู 
เขำเปลือกไห้ราษฎรทำพรรณ กำขอไห้ขำหลวงผู้ช่วยราชการจุกนายกอง 

๘ 



ปลิดกองกมฅำเลขกองด่านไปตํ้ง์ทำนาที'เมืองพิน พระภกคีณรงกจะวิดโก 

กระบือส่งไปให้ แล’วกรมพระกระลาโหมนำบอกพระยาอมรินทรฦๅไชยชึน 

อ่านกราบบไ3คมทลพระกรณา ๒ ฉบ*บ ฉบบ ๑ ว่าว”นที่ ๑๙ กุมภาพนธ 

หมืนพิทํกษ 

ไค้ออกสืบวิไ] อไยแดง ร,ศ, ๑๐๙ มือไยผ้รไยปลไแรือน อำแดงไล 

อำแดงเขียว , 

นำฃองกลางมาลุแก่โทษซ”ดถึงอไยหุ่นกบเพื่อน ๕ คน ไค้ฅํวอไยหุ่นมาถาม 

ร้บ์เปนส”ฅยชำระแฅกออกไปไค้อีกสองราย ไค้ๆ!องกลางกืนให้เวิาซองไป 

บไงย่งบไง รวมได้ตไเอไยผ้รไย @๖ คน ท^งอไยแดงผู้มากุแก่โทษกบคำ 

ฅราสินแลบาญชีรายชึ่ออไยผ้รไยที่ยํงหนีอยู่ ได้ให้ขนรองจ่าเมืองคมเขไมา 

ยง 

ส่ง ฉบ”บ ๒ มีความว่าพระยาอ”มรินทรฦๅไชยวิ'บได้ฅวอไยจีน ทรงกุย / อยู่ 

ก๊กย่น 

แขวงเมืองราชบรี ๓ คน อไยจีน I แขวงเมืองนครไชยศรี ๒ คน 
ข ๆ เฯ I 

รวม ๕ คนล”กตมกล'นนาสุราเถื่อน ซัดถึงอไยจีน ว่าฅํ้งม”วสุมก'นก'บ 

ปากไก่ 

ชู 

/ะะ^ 

พวกจีนทอย่ตำบลบไน กาเลยงลูก * เที่ยวคมเหงราษฎรในแทบนนอยู่เสมอ 

ฅแพง 

กร*ง ๑ นายหนบไนบางแฟไปล”กบื'นอไยพวกจีนเหล่านวิบได้ดีนายหนดาย 

กร*ง ๑ นายออดกำน”นไปวิบอไยแดงผ้รไยซักโคนาย ^^'^! ไป อไยจีน 
ฅน ' 



พวกนกลบชุบนายอฏค!,ป!,รียกเอา!,งินหฤตํๅลึงบาท นายออคฅ็องเสีย 

เงนให้ชุงปล่อยฅๅมา คาง ๑ หลงชุ๊สายกบท']/เารกามทาาพากนเปชุ่บ 

พวกชุนฅม'นาสุาาเบื่อนบ‘านคแพง อ’ายชุน 

หลงจ๊สายฅาย พระยาอมรินทรฦๅไชยชุ'คให้ขุนชุ่าเมืองกามการคุม 

ต่อสู้ ทหารเอาบึนยิงถก 

ยง 

ทรงก่ย 

อายชุน ก๊กย่น I รวม ๕ คนเขามาส่งกบกำให้การควยนอกนนย่งสีบจุบอย่ 

บุน 

บุน 

เพลา ๔ ทุ่มเศษเสค็ชุขํ้น 

วนทรชกาล ๘๑ลิ่ลี่ วน ๕ ฯ ๕ คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 

วใ!ท ๒๓ เมษายใ4 ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๕๓(ฐ) 

วนที่ ๒๓ ไม่เสค็ชุออก 

วนทร'ชกาล ๘๒00 วน ๖ ฯ ๕ คำ บเถาะต'รศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๒๔ เมษายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

เพลายามเสศเสค็ชุออกขนนาง กรมมหาดไทยนำบอกอุปดูๅดห้ส่ๅห้ 

พระรฅน /งษาเชุาเมองฟิวรรถใภูม ๔ ฉบบ พระไกรสงหนาทเชุาเมองกเริเยา 

® ฉบบ พระพิเรนทรเทพขที่หลวงนครราชสีห้มา ๑ ฉบบ พร^ยๅพใคูย 

๑๐ 



รณรงค์สงกรามเมืองสระบรี ๑ ฉบบ ขนกราบบเงคมทูล ในใบบอกอุปยี''ด 

ผู้ว่าที่พระร*ตนวงษาเจิาสวรรณภม ๔ ฉบ”บ นไเลงวนที ®๖ กุมภาพนธ 

ร,ศ,®0๙ ฉบไ] ๑ ว่ามืฅราพระราชสีห์ให้หาเวำเมืองกรมการทีาวเพียลงม'' 

เผาในการพระราชพิธีโสก*นฅ์ อปขึาดผ้ว่าที่พระร*ตนวงษาพรอมควยทาว 

เพยกรมการจ่คได้เงินตราหไช”งแต่งหลวงร’ตนวงษาผู้ช่วยว่าทีอุปอาคกบ 

ทไวเพํ้ยคมลงมาถึงเมืองบรีรำ มือไยผู้รไยประมาณ ๓0 กนเขาตีปลนเอา 

บืนยิงถกพระภิกษุที่จะลงมารไ-เส’ญญาบ*ต่รเปนเจไคณะถึงแก่มรณภาพองค ® 

ก’บเกบเอาทรพยสี่งๆเองไปควย หลวงร*ตนวงษาผ้ว่าที่อุปอาคบนผู้ทีชือจบฅว 

^ หลวงติเสศ 
อาย 

ทอง 
ผ้รไยได้ พระร’ตนวงษาเจไเมืองพรอมควยทไวเพีย กรม 

การจ’ดได้เงินอีกหไช’งให้ หลวงร*ฅ์นวงษาผู้ว่าที่ อุปสาดคุมลงมาใหม่'ชอพระ 

ราชทานทลเกลไ ๆ ถวาย ในการพระราชพิธีโสก*นต์สมเด็จพระบรมโอรสา 

ธิราช ฉบ’บ ๒ ว่าอปอาคผู้ว่าที่พระร’ตนวงษาได้เกณฑ์เขไก’บทไวเพยต่ว่เลข 

เมืองสวรรณภมแลเมืองชนได้เขไ ๒๗๔๘ ส*ดส่งพระยาราชเสนาขไหลวง 

เมืองอุบลครบตามจำนวนทไ)งตราที่มืไปแลไ ฉบ*บ ๓ อุปฮาคผู้ว่าที่พระร*ตน 

บาล’กคำเปนเจไคณะใหญ่ 1 
วงษาเจาเมอง ๚อรบพระราชทานเจาอธการ ) 

สอนเปนเจาคณะรอง I 

แต่เจไอธิการบาล'กกำนไเสงอายุลงมาหาได้ไม่ ฃอให้เจไอธิการสอน 

ร*บส’ญ่ญาบ*ฅรขนไปแทน ฉบ'บ ๔ อุปยีาคผู้ว่าที่พระร*ต่นวงษาเจไเมือง 

ๆเอให้หลวงร*ตนวงษาผ้ว่าที่อุปฮาคได้ร*ปพระราชทานส*ญ่ญาบฅรที่อุปอาค 

บอกพระไกรสิงทนาทเจไเมืองภูเขียว ที่ ๔๒ ลงว*นที่ ๒๔ กุมภาพ*นธ์ ร,ศ, 

©0๙ ว่าตำแหน่งราชวงษยไว่างอยู่ ฃอพระราชทานให้ทไวบุญเรืองบฅร 

พระจ'นทรประเทศเปนที่ราชวงษ บอกพระพิเรนทรเทพขาหลวงเมืองลาว 

® 6) 



กลางแลกรมการเมืองนครราชสีหมา ที่ ๕๓ ลงวนที่ ๔ มกราคม ร,ศ, ๑0๙ 

วาหลวงยกรบฅรเมองบูรีรํๅมืห0ฦ}^ๅๆ)ฎ‘[1^^^^^^^^^^^^รู^^^^ยู,ๆ^^'^1^ 

กนเกาเปนทพร"นครบรีครีเ^ครๅผู้ร่ๅ7ๅชเๅๅ•^เ^มืคู^5^1สี^ๅ พระพิเรนทรเทพ 

เหนสมควรชอบควยแลๅ บอกพระยาพิไชยรณรงค์สงครามเมื0งสร-หรี ที่13 

ลงวนที ๗ เมษายน ร,ศ, ๑๑0 ว่าควยหลวงศรีสรภูมยกรบฅรถึงแก่กรรม 

'ฃอพระราชทานหบศลานาเพลงชึนไปเ,ผๅศห^']ง^ง;!น ก่บหลวงลครบรีผ้จุ- 

เปนทีพระนครภกดีเวาเมืองบูรีรีๅหลๅงรตนรงชุ่-;เยูรีๅที่ฏุบ่ดูๅ3มาเผา 

ทูลลอองธุลพระบาทวคไค้คีผึงค่นล- —|— ขอพร-ราชทๅนทสเลล*'ๅๆ ลรา^ 

มพร0.ราชคารสถา3ว่วๅพร^พ1,'รู'นทร1ทพมบฎฤ3(ฤๅแรู^ พร3^ยาศรกราบ 

บงคมทลว่ามีมา มพระราชคำรสว่าผู้ร'ายรายน้มีกวา3,■กลๅบๅญ3าากแลฅวอาย 

ผรายกเปนกรมการแลๅฆๅพ7ะสงฆถงแกมรณภาพเชโทษถงคายอยแลำ 

ให้มืฅราถึงกรมหมื่นสรรพสิทธิ!ห้รีบพิจุๅรนเาก่'ๅไต้ตรๅนจุ^^เ^^5ทีวอย'าโห้รอ 

สืบจบพวกเพื่อนให้ครบเลย ความจะยึดยาวไปให้กรมหมื่นสรรพสิทธิต้าต้ๅ 

ปกเกษาทนอกไมคองสงลงมา .หลกขนปกเกษา กาใทษควรประหารชวคร 

แลำก็ให้มืใบบอกขออนุญาฅมาจะให้ประหารชีรีตาที่นฏกเบ่.แ^^5ะเในการที่ 

กรมหมื่นสรรพสิทธิจะทำการต่อไปจะได้มืต้านาจุ แลวมีพระราชต้ารสลามรีๅ 

การที่จะจดการกรมมหาดไทยใหม่นน เจำพระยารตนบต้นทรีว่ายำไร าาร-ยๅ 

ศรีกราบบ"งคมทูลว่าได้นดประชุมวนนแต่หาได้ประชมไม่ เพราะพระยามหา 

อำมาตย์ติดการทำบุญเจดว"นศพหลวงเสห้ทีท'ำษอยู่ แลำมืพระราชตำรสรีา 

รายการที่จะจ"?านเปนดีอยู่แลำ แต่เกรงว่าจะไม่ เรีฒไปได้ ตัวเจำพระยา 

ร'ตนบดินทรเปนสำก"ญ ให้บอกแก'เจำพระยารฅนบต้นทรีรีา ให้เจำพระยา 

ร"ตนบดินทร์อ่านขอบ’งคบเสียให้เขำใจแลจำได้ทุกขำ ถำขอใตไม่เขำไจุ 

๑!20 



ฤๅขํคขํองอย่างใดก็อย่าให้เดาแก้ไปเองให้บอกผู้ทีเรียบ!.รียงให้Iซ''วิ^'^^^'’^'^บ่ 

ให้ ถำฅํ้งหฒัลงเสียไค้แลํวการอื่น ‘ฯ พอประจบรอบบีก้คงแก้ไปได้ ถ'!คง’'' 

ไม่พอให้บอกจะไค้หาให้ แลวกรมพระกระลาโหมอ่านนำใบบอกพง“ย''บ่'^" 

สิทธิสงครามผ้ว่าราชการเมืองกาญจนบรี ขืนอ่านกราบบงคมทูลพงะกงุถ'.'' 

ต่อไป ในบอกพระยาประสิทธิสงครามมีความว่า มีดราพระกชสหออกไป 

ให้ดามจไ]พวกราม”ญบห้นบางเลาที่พาก"นหนีออกไปนอกพง“ง''วิ'0''ถ*’'"’™^ 

พระยาประสิทธิสงครามได้ให้หลวงงามฤทธิแรงหลวงพลสงกง'!นไบ่ค''ง'วิ''-' 

^ รามฤทธิแรง 1 
กลไเมาทำริโปตยีนว่า วนท ๒0 มนาคม ร,ศ, ๑๐๙ หลวง } 

พลสงคราม I 

ไปถึงบไนกองนินนายโปลิศตำบลหลกชไงแง!วงเมืองพว''ย พบพวกงามญ 

รามฤทธแรง I *1- I- I. ....^.1. .า-ป . 
๒ ครว หลวง / 1ค์ถามมะแบนเมยบางวาเปน เหตุอยาง เงวิง 

พลสงคราม ] ’ 

หนีมา มะแบนเมโ]บางบอกว่าฃ์คสนวิงได้หนี แลไกองนินนายโปลิศแวิง 

ความว่าพวกรามโบหนี ๒๙ คงว มาถึงที่กองนินอย่ ดายชาย ๔ หญิง ๖ 

เหลือนนไปทางมงแมน มีพระราชดำง”สว่าพวกงามโบที่ มืบอกมานํ้หนีใหม่ 

ฤๅพวกเก่า พระยานรินทรีกราบบไกมทูลพงะกรุณาว่าหนีไปสองคราวที่บอก 

มานีเปนพวกคราวหลง มีพระราชดำง”สว่าให้พระยามนตรีคิดตดตนรากเสีย 

ให้จงไค้หาไม่ก็กงหนีรํ๋าไป แลไพระราชทานสโบญาบตรทไวฃํฅิย์เมืองสหัส 

ขันธ์เปนพระประชาชลบาลเวิไเมืองสหัสหันธ์ แลไมีพระราชดำร”สว่ายไมื 

อีกเรื่อง ๑ มีผ้รองถวายฎีกาว่าถูกผู้รไยปลน เจไๆ)องทรพย์ไปทำคำตราสิน 

ไม่มีค่าธรรมเนียมให้กำนนไม่ง”บ การที่เปนนีมีแต่หัวเมืองในกรุงจะมืบไง 

ฤาไม่ กรมหมื่นนเรศรีกราบทูลว่าถไกางใหญ่ ๆ แลไยไไม่เคยมี แต่ถไการ 

เล็กนอยเจไๆ!องทง”พย์มกไม่ใคร่วิะคงาสิน เพราะตองเสียๆเองที่ผ้งไยเอาไป 

๑๓ 



แลวยงฅองเรยกคาฅรูาสินยิฦ 31พระราชคำรสว่าการที่เปนเช่นนเปนที'น่า 

สงสารนก ฟนเพราะให้อำเภอรบเงินเดือนรเฏงเธุทีๆ!ฏ^ทรํน่เย์ ไม่ไค้ทำ 

ตามเจาพนกงาน ถาเจา'ของทรพยไม่มีเงินเดือนเห้ก็ไม่ทำไน้จุกา^แอ้ไจุ) 

อยางไรไคบาง พอเพลา ๔ ทุ่มเสศเสดจุ!ขั้น เวลา ๔ ทีม นาที เสดืจุ) 

ลงประทบทชุมนุมเสนาบด เวลา (^ ทํม @0 นาทีเสด็จุ!ขั้น 

วนทรชกาล ๘๒0๑ วน ฟ่ ฯ ๕ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วไ4ท้ ๒๕ เมษายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๕) 

เพลายาม ๔๕ นาทีเสด็จออกขุนนาง กรมพระกระลา!หมนำเบบอก 

ฃนอานกราบบงกมทูลพระกรุณา ๒ ฉบบ กฎ ๑ บอกพรเ(ยาพิทกษทวยหาญ 

ผูวาราชการเมองประทุมธานมกวามว่ๅ ไค้ส่งเงินก่าง'างว^ก์ฉาก7าจองที่ 

ขทีหลวงกรมการพรอมกนไค้เดินรางวดนาราษฎรนนดแจุ)ว^)จุ],.ทุ3งธาน่ 

ครงแรกสงมาเปนเงน ๒ถๅ0 ชง ครงนเงน ชงแปดบาท ๔0 อ^ 

ไค้ส่งเงินไปยงพนกงานกรมเกษตราธิการแลๅ เปนหมคจำนวนค่ารางวดนา 

เมองประทุมธาน ๒ นอลนลววราชเฟินขาทลวงตรวจสาย!ทรเลจุ!มความ)ว่า 

หลวงราชเสนีไค้ไปพกอยู่เมืองนครศรีธรรมราช ส่งเงินลงมาสม!ภช!นการ 

พระราชพิธี!สกนฅ์สมเด็จพระบรม!อรสาธิราช ๑ ชำ พอจบลงมีพระราช 

คำรสถามพระยาศรีสิงหเทพว่าเรื่องผ้รทียที่ฆ่าพระตายได้ความ)!นม)อเๅจุจุ,. 

พิเรนทรเทพว่าอย่างไร พระยาศรีกราบบำกมทูลพระกรณาว่า พระพิเรนพ, 

เทพได้มีใบบอกมาครให'นึ่งเปนเรื่องผู้รทียฆ่าพระตายเหมือนก”น่แค่ไม่!ช้ 

รายนี รายนีไม่มีบอกมามีแต่ใบบอกพระภ่กคีณรงค์ มีพระราชดำรสถามว่า 

๑๔ 



ผ้ฑ้ยนํ้นส่งให้พระภโาคีณรงค์ชำระฤๅ พระยาศรีกราบบงคมทูลว่าเ-มืชิวิบ 

ผ้รำยไค้แลำก็พาไปเมืองอบล มีพระราชดำรสว่าพวกผู้รายกงวิะยิ•มอ’3 

นครราชสีห์มาให้มีฅราออกไปให้ส่งผ้รีายมาชำระที่เมืองนครราชสี'เามา ไห์ 

มีทํองฅราไปยำกรมหมื่นสรรพสิทธิฅามที่สำวานที่ แลวให้ส’งบอกรายที่มา 

ทลเกลำ ๆ ถวายคำย แลำพระยาครีนำเจำราชภากิน’ย เมืองนครเชียงใหม่ 

พระวิชิฅกีรีเจำเมืองดำนนางพนกราบถวายบงคมลาออกไปรกษาราชคาร 

กานา 

^ กนโท 1 ถมเจำราชภาคีน’ยแลผำ 
บานเมอง ไปรคเกลาๆ พระราชทาน / 

พานหมาก พรรณแกเจาเมองดาน 

กระโถน 

นางพนฅามสมควร แลำพระราชทานส’ญญาบ’ตรขำราชการ ๓ นาย คือพระ 

ประเทคอไทยทิคเปนพระยานุภาพไตรภพ ® พระสยามสิมานุรกษเปนพระ 

วิชิตสงครามปล’ดํ ® หลวงจ่าเมืองเปนพระพยหาภิบาล ต แลำมืพระบรม 

ราชโองการพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พระยานภาพ แลพระวิชิตก็ 

ไม่ใช่กนอื่นเปนอาว์เปนหลานก’น การที่เกิดแต่ก่อนกรำวก’นขนแต่ก่อนน*น 

อย่าให้มืกวามอาฆาฎบาคหมางกนสืบไป ผู้ใหญ่ก็ให้มีความกรุเไเาช่วยทำนุ 

บำรงเด็ก ผ็ายเล็กก็ให้มีความออ่นนอมยำเกรงผู้ใหญ่ อย่าให้ถือการที่วิวาท 

ซึ่งเปนส่วนตำเปนใหญ่ ให้ถือเอาราชการเปนประมาณ ถำไม่มีความ 

ปลองดองกนแลำจะเปนทื่ให้เสียราชการ เพลา ๔ ทุ่มเสคเสด็จขน เวลา 

๔ ท่ม ๓๓ นาทีเสด็จลงประท’บที่ช่มนุมเสนาบดี เพลา ๒ ยาม ๔๐ นาที 

เสด็จฃํ้น 

๑๕ 



วนทรชกาล ๘๒0๒ วน® ฯ ๕ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 
๓ 

^ใง่ท ย14 ^ ๑๑0 (พ.ศ'0 1ตุ0๔๓๔) 

วนทรชกาล ๘๒0๓ วน ๒ ฯ ๕ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

114'11 เสุ)0^ 11ม่^าย14 “^เ^ศ^ ๑๑0 (พ,ศ, 1๑3๔๓๔) 

เพลายาม ๕0 มินิฅเสด็จออกขุนนาง กรมพระกระลาโหมนำใบบอก 

พระบรสุทธโลหภูมนทา[าธ-บ^ผูๅๅรุ-ๅชุ|ๅๅรุ-|^รู^0^^|^"^,|^^ เ^ ขุ^ ขึนอ่าน 

กราบบงกมทลพระกรุณา ฉบบ ๑ วามฅราออกไ!]ให้พา:ะบริสทฐิโกห 

ภูมินทราธิบด็ จคกรมการแทนข"าหลๅง ๑ พรอมควยอำเภอกำนนฏอกเคิ 

บ่ระเมนนาราษฏิรในแขวงเนองอกๅพุ^ชุๅ•เ^'^‘เ^^จุคูคูพ7ะบาสทธิไค้จุค 

การฅามฅามทองฅราทมไบ่แลๅเกบเงินอ่ๅบ่7ะเมินนาเมิองอกำอ่งใ‘|^จุ๊ๅ‘^^.|^ 
๔ 

บจออ^ศกได้ ”1-^ ดวงตราเหลอ ๑๖๑๘ ควง พระบริสทธิได้จุค]ห้ 

กรมการคุมดวงฅรากบหางว่าวจำนวนนา ๑ ฉบบเข็ามาส่งยาเจุาพน!งาน 

กรมเกษตราธิการแลว ฉบบ ๒ ว่ามีทองตราออกไป!ห้จํ!กวมกา7ผุคบ 

จีนเมืองตก‘วทุ่งจำนวนบี'ชวดสมฤทธิศกนน พระบริสุทธิได้จุ!กาว^าน 

ทองตราที่มีไปแลว ได้จำนวนเงินที่ผูกบจีนเมืองตก'วท่งไนจำนวนบี]ชุๅดุ 

สมฤทธิศกรวมเปนเงิน ^ เหรียญ ดวงฅราเหส่อ ๖0 ฉบบ พระ 

บริสุทธิได้จดให้กรมการคุมดวงตรากบหางว่าวจำนวนจุน ๑ ฉบ!)เคํว่มาส่ง 

ยงเจาพนกงานแลว เพลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จขํ้น 

๑ไว 



วํนทร่ชกาล ๘๒๐๔ วน ๓ ฯ ๕ คา 

ว"นท้ ๒๘ เมษายน ร,ศ, ๑๑๐ 

บเถาะตร ศก็ ๑๒๕๓ 

(พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เพลายามกํบ ๓๕ ฐณฅเสด็จออกทรงฅํ้งพระทีพระทีนํงจกวกวี 

ขวา จำนวนพระที่ตํ้งนํ้น พระราชาคณะ ๒ พระกรเจทีคณะใหญ่ ๙ เจากณะ 

รอง ๑ ๑ รวมททีสํ้น ๒๒ รป รายนามฅามลำดบด”งนั้ ส พระมหากนฅสาโร 

เปลียญ ๔ ประโยค ว”ด์เสนาศนาราม เปนพระพรหมเทพาจารย เจทีคณะใหญ่ 

เมืองฅาก มืนิฅยภ่ฅรเดือนละ ๔ ตำลึง ๒ พระมหาญาณ เปรียญ ๓ ประโยค 

วดพระเชฅพน เปนพระญาณวิริยะ เจาคณะใหญ่เมืองพระฅบอง มืนิฅยภฅร 

เดือนละ ๔ ตำลึง ๓ พระใบฎีกากลื่น' ว”ดคหาสวรรค์ เปนพระครูวินิจฉ”ย- 

พุทธบ'ญญ”ฅ เจทีคณะรองเมืองสุโขไทย ๔ พระสมุหภ ว”ดประตูสาร เปน 

พระครูวิบลยเมธาจาริย เจทีคณะใหญ่เมืองสุพรรณ ๕ เจทีอธิการเงิน ว”ด 

ใหญ่อินทราธิบดื เปนพระกรบญญาคธาวุธ เจทีคณะรองเมืองพระฅบอง 

๖ เจทีอธิการเปรียบ ว”ดราชบุรณ เปนพระครูอธิมุตสยามร”'ฐ เจทีคณะใหญ่ 

เมืองนครเสียมราฐ ๗ เจทีอธิการเตียง ว'ดราชบรุณ เปนพระครศิลว”ดอดม 

เจทีคณะรองเมืองนครเสียมราเ ๘ เจทีอธิการดก ว”ควิเสศมุนีศร”ทเธาวาศ 

เปนพระครูพนมนิวาศ เจทีคณะใหญ่เมืองพนมศก ๙ เจทีอธิการอยู่ว”คอ”ทยา 

เปนพระกรวิน”ยสาสนีโกศล เจทีคณะรองเมืองพนมศก ๑0 เจทีอธิการพรม 

ว”ดประเวศ เปนพระกรูมงคลคุณาธาร เจทีคณะรองเมืองมงคลบรี ©๏ เจที 

อธิการแบค ว”ดโพบทีนสิง เปนพระครูศิลสารโสภณ เจทีคณะใหญ่เมือง 

ศรีโสภณ ®๒ เจทีอธิการเพอย ว”ดศิศะเกษ เปนพระครูธรรมวินยานยฅ 

๑(ท่) 



เจาคณะใหญเม!]งหนองคาย ©๓ เจาอธิการหน ว่คศรีเมือง เปนพระศร 

พุทธพจนประกาศ เจาคณะรองเมืองหม,!]ง!]เจ่^าอธิการภมื ว่ดมิไชย 

เปนพระกรชโนวาทฐํๅ7ง เจาคณะรองเมืองหนองคาย ๑เจ"าอธิการจุนลา 

วคกลาง เปนพระครูเอกุตตสตาฐ!]ญ, เจาคญะโหผู่เมืองงอยเอจุ เ^จุ*'ๅ 

อธการคษา วดบง เปนพระกรูอะคุลยศีลพงต เจาคณะรองเมืองรอยเอจ 

๑๗ เจาอธการพุทราวคมหาฐาตุ เปนพระครูจิตฅวิโสฐมาจุางย เจ"ากญะ 

ใหญ่เมืองยโสธร ๑๘ เจาอธิกางเกษ ว*คธรรมหายโคก เปนพระคงญาณ,. 

ใฟิทธคุณ เจาคณะรองเมองยะโสธร ๑®' เจาอธการบาหลกคำ เปมพระคง 

สุพรรณภมคณาจารีย เจ■าคณะใหญ่เมืองสุวรรญภูม แคํต*'วไม'ได้มาร•ป้ 

สญญาบตรโปรดเกล"า ๆให้พระยาวุฒิกางร*ปส'งไป 12,0 เจ"าอธิการสอมวคได้ 

เปนพระกรูกาญจนส*งืกาค เจ"าคณะรองเมืองสุวรรณภูม ๒๑ เจ*'าอธิกางด้ลา 

วดโพสทธาราม เปนพระครูมหาสารธรรมธร เจาคณะใหญเมองมหาสางคาม 

๒๒ เจาอธิการแสงวดสิงทอง เปนพระครูวิเวคธรรมปฏิปด้ เจ"าคณะ 

รองเมืองชนบท เมื่อเวลาทรงฅํ้งคือทรงประเคนไตรแพรส'ญญาบตงคาด้มื' 

แฉกหกทองขาว ย่ามหกทองขวางย่ามเข"มขาบบาตรมืถุงเขมขาทปาธ)าตง 

เชิงบาตรมุกขนนำถมบคกระโถนถมบดผารเาวพ*บฐปเศียมหปาสาจุอ ของ 

ขำงในแก'พระราชาคณะท*งสอง นอกนนทรงประเคนไฅรผำส*'ญญาปด้ง 

ตาสิบตรแฉกเปลว เพลิงทองแผ่ลวดพ*ฅรรองโหมด ย่ามสกหลาคบาตรถง 

สกหลาคกานาถวยกะโถนถำยร่มรองเทำผำขาวพ'บธปเทียมขอ^ขํ'า^ไม^ 

แปลกแต่ตาลิบฅรพุดตาลทองแผ่ลวด ที่ทรงต*งพระครเจำคณะใหญ่อีก ^ 

เจาคณะรอง ๑® คณะเมือทรงต่งพระสงฆนไเพระสงฆ์นำ ๑0 รป มีพระ 

๑^ 



ธรรมไฅรโลกาจารยเบ็๋นประธาน สวดไชยมงคลฅามธรรมเนียม ทรงตํง 

ฅำแหน่งสงฆ์แล”ว ทรงประเกนไฅรปริๆ!านเครื่องกุฎีแค่พระกรวิจิฅรธรรม 

ภานีเจ”าคณะใหญ่แลถานา ๓ รป ซึ่งจะไปอย่ว'คเมืองนกรจำปาศกคิฅาม 

สมควร พระสงฆ์ที่รไ.เฅำแหน่งไปครองไตรมาน”งที่พรอมแลวถวายอติเรก 

ถวายพระพรลาเสด็จชน แล”วเสด็จออกชนนาง กรมพระกระลาโหมนำบอก 

พระบริสุทธิโลหภมินทรชนอ่านกราบบ'งคมทลพระกรุณา ๒ ฉบ'บ คือ ๑ ว่า 

พระบริสทธิได้จ่ดกรมการแทนเสนานาย ๑ พรไ)มค่วยอำเภอกำนไเออกเดิน 

ประเมินนาราษฎรในจำนวนบี'รกาส'ปฅศกหมดแชวงเมืองตก'วทุ่งไค้ 

(3^ 

เงิน 1^1.^ ๒ ว่าได้ออกเดินประเมินนาราษฎรในแขวงเมืองตก'วท่งใน 

๔ ๙ 

จำนวนบีกุนนพศกไค้เงิน ~|— รวมท^งสองจำนวนเปนเงิน —I— พระ- 

บริสุทธิโลหภมินทรจ'คให้ชุนศรีสมบ'ตรกรมการก'บนายเกลยงคมเงินกํบควง 

ตราที่เหลือ ๓๒๒๔ ควงเขำมาส่ง แลวพระยาศรีนำเจำอปราชเจำราชภาติก- 

วงษพระยาไชยสงครามพระยาอุตรการโกศลเมืองนครลำปาง ราชวงษพระ 

บริร'ตนเมืองเถินพระวรศ'กด■าเดชพระเสนาพิพิธหลวงกำโภชพิท'กษหลวง 

สุนทรวรกิจวิจารณเมืองพระตบองพระยานุภาพไกรภพพระวิชิตสงครามปล'ดิ 

พระอภ่ยพิท'กษเมืองนครเสียมรา3 ต๔ นายกราบถวายบำคมลาออกไปร'กษา 

ราชการบำนเมือง โปรดเกลำ ฯพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เจำอปราช 

ว่ากล'บออกไปแลวอยำเพิกเฉยลเลยราชการบำนเมืองเสียให้เอาใจใส่ทำน 

บำรงไพร่บำนพลเมืองให้อย่เย็นเปนศุข เพราะเจำนครลำปางนนเปนคนชรา 

ใครช'กชวนว่ากระไรก็จะเปนไปตาม จะเปนที่เสียราชการไปทรงหวำใจอย่ 

© ^ 



แฅเจาอุปราชคน!.คียๅ ให้ช่วยฅกเฅึอนว่ากล่าๅเจุ)’ๅนครลำปางบาง อย่าทั้ง 

ปลอยให้เสียราชการไค้ แลวมีพระราชคำรสก‘บพระยานุภาพไกรภพต่อไปว่า 

การรกษาบานเมืองเปนการลำค‘'ญล่'ๅทำก^V| แลวจะเปนที่ให้เกิดโจร 

ผูรายชุกชุมขน ให้พระยานุภาพเอาใจใส่สอคล่องเหนแก่ราชการให้นาก (ชุ 

ถาสงใดขดขวางจะทำไม่สำเร็จุ)ไค้อๅยู^-ชุ31^0งก่เห้นเฏ^เ^ดูชุเ^^ลํนุห้.เ^^^ 

ดำรสแก่เจาราชวงษเมืองเกินว่า เขาบอกเขห้มาว่าดามลำนาเมืองเกินมืโจุาเ 

ผรายชุกชุมเทยวฅปล่นเรือลูกคาอยู่เสมอ เงงื่อก่อนเจ’าราชวงษเปนคนออก 

สบจบผูรายเคยวนเลกไปโจุเาเผู7ายจงไค้ชุกชุมมากขึนเบเนเหดอย่า.3ไรจึงไค้ 

เลกเสย เจาราชวงษกราบบงคมทูลวาบวยจงไคหยูฦไป มพร;;ราชคำว่ส่ว่า 

ถงบวยกควรใหมทูแทน'เฦจ;')างเ^ยูเส^มมไช .มได ถากลบไปใหออกจบผ 

รายใหสงบจงได แลวมพระราชดำรสถามเจาอุปราชว่าเมืองเกินก“บเมือ.3ฅาก 

ไกลกนสกกมากนอย เจาอุปราชกราบบงคมทลว่าหนบางเรือ ^ ชน นคํ 

หนทางบกสองวนถึง แล่วมืพระราชดำรสถามกรมหลชงทํกิดชว่ เมือชํ้!.เไป 

โจรผูรายทเมองเถแเปนอยางไร กรมทลวงพชตกราบบงคมหลชามบำงแด่ 

ไคใชอุบาย [หคนท .ปปลอมเปนลูกกาแลวมเรอเ')ายชชมอยู อายพวกผ้รว่ย 

เหนดรงเขำมาแย่งชิงได้จำได้หลายราย แลำพร;ราชหาน ไค้. หคูง 

กโถน 

เจำอุปราช นอกนนพระราชทานผำพรรณพอสมคชร เห^ช ^ ทุ',ง 

เสด็จขั้น 
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วํนทรชกาล ๘๒๖ลี่ วน๕ ฯ ๘) คำ บเถาะฅรศก ด๒๕๓ 

ว“นท ๒ กรกฏาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๔ โมงเศษเสด็จกลไ]จากเกาะสีชืง พอเรือพระทีนํงอุบล 

บรทิศเทียบท่าราชวรดิษ;ฐแล’ว เสด็จพระราชดำเนินขั้นพระทีนํ่งราชกิจ 

วินิจฉไ) ประท่บ่รไ)ส"งควยพระบรมวงษานุวงษแลขาราชการฅามสมควร 

แล’วเสด็จทรงพระราชยานมาประทไ)พระที่น’งจ"กรกรีมหาปราสาทแลวเสคจ 

ขั้น โปรดเกล’า ๆให้เชิญเสด็จสมเด็จพระเจ’าลูกเธอ เจ’าพ้าชายอศฎางก- 

เดชาวธซึ่งประชวนพระโรคซางมาจากเกาะสีชงลงเรือพระทีน”งคอนเดอเลอ 

ไปปร ะทไ]พระราชว’งปทุมวน 

เวลายาคาเสด็จออกพระที่น’งจ’กรกรีมหาปราสาท แลวเสด็จทรงรถ 

พระ ที่น’งไปปร ะทไแรมพระราชว’งปทุมว’น 

วโ4ที่ร'ชกาล ๘๒๗0 วน ๖ ‘ไ®^ คํ’^ บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

วนที่ ๓ กรกฎาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาท่มเสศเสด็จทรงรถพระที่น'งมาจากพระราชว’งปทุมวน รถพระ- 

ที่น’งหยดประทเบที่บนใดพระที่น"งจ'กรกรีมหาปราสาทแลวเสด็จขั้น 

เวลายามเสศเสด็จประท’บที่ออกซุนนาง มีพระราชดำร'สแก่พระยา 

มหาอำมาตยาธิบดีว่า การที่ฝร’งบ’นิทกห้บสื่งๆ!องเฃำมาในเมืองนครจำปา 

ศํกดื้ควรจะตองเบิ'ดออกดรวจด ถำไม่ยอมให้ตรวจ ก็ฅ’องหำมไม่ให้บไเทก 

เขำมาจึ่งจะชอบ แลวร’ไสงดวยราชการอื่น ๆ พอสมควร แลวเสด็จขั้น 

เต0๑ 



เวลายำรุงเสกึเสด็จุยิ0ฤพจุ"^รู:,3เ^ๅบ่รูๅ.,ๆจุ^.^^จุ^^2จุ^ 

คาเนนไปพระ7าชๅง!]ทุมๅ'แ, เจาพนกงานรฏพรูะที่!เงมาหาทนไม่ โปรูด 

เกลา ๆ ใหกรมวงเรยกเกรืองยศคืน 5) ฅรูา ๔ ทุฅิยจลจอมเกลา ๑ พาน 

ทอง ® คนโททอง ๑ กะโถนทอง แต่พระยาเทเวศรวงษ์วิๅฌน์ผ้หงคืม่เ 

การกรมมารถ คือ ๓ แลวเสด็จพระราชดำเนินออกประดวิเสศไ!เยูศ9 เสด็ธุ 

พระราชดำเนนไปทีวํงสมเด็จุพรูะเจุาหรูมรูงห์เ!,ถู กรมสมเด็จโปรดเกลที่ ฯ 

ใหพระวรวงษเธอ พระองคเจาขจรจรสวงษ์จ*ดรถทรงส่งเสคืจุพรูะรูๅ!(รู'^ 

ปทุมวไเ 

วนทรชกาล ๘๒๘๑ วน ๘ 1 ๘ คำ บเถาะ;ตรูศก ๑121,^๓ 
๑ดา 

วนน ๔ กรกคูากิน ร,กิ, ๑๑๐ (พ.กิ. ๒๔๓(5) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่น”งกล*บ่จากพรูะรูา!(รู'"รู!],รู3, 

วน พอรถพระที่น'งเทียบที่เสด็จขํ้นพระที่น”งจ’กรกรีมหา!เรูาสๅห เสด็จุข!เ 

ๆท้งใน 

เวลายามเสศเสดจออกพระที่น'งจ*กรกรีมหา!]รูๅสๅพ!]รู3;บ่บ่ .น ศธ่ 
ออฟพี่ศหลวงมีพระราชดำรสดํวยพระหรมวงษานุรูรู!,พถูส!,ถูรูรู แบ่'รูเสคืจุ 

ทรงรถพระที่น"งไปประทบพระราชว่งปทมว่น 

1ดุปิเฐุฎ 



จ 

ว'นทร่ชกาล ๘๒ต)๒ วน ๑ ต) คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

ว'นห ๕ กรกฎาคม ร,ศ, ๑๑๐ (เ^-ศ. ๒๙๓๔) 

เวลาเชิายํ่าร่งเสศเสด็จลงเรือพระที่นํงคอนเดอเลอทีพระราชวว 

ปทมวไเพรอมค็วยสมเด็จพระเจำลกเธอ เจ’าพ้าอศฎางกเดชาวุธซึงทรงพระ- 

ประชวนอย่นนออกคลองบางลำพ เสด็จชํ้นเรือพระที่น’งอุบลบุรท้ศซึงทอด 

อย่ที่ปากคลองบางลำพนน เจ’าพนกงานก็ใช้จกรเกลื่อนเรือพระที่น’ปไปเกาะ 

สีช่ง 

ดํวยทรงพระราชดำริห์ว่าสมเด็จพระเจ่าลูกเธอ เจ’าพ้าอ'ศฎางก์เดชาวุธ 

ซึ่งประชวนมาจากเกาะสีช*งนไเพระอาการย่งทรงอยู่ ถ’าจะประทบรกษา 

พระโรคอย่ในพระบรมมหาราชว'งเวลานํ้ฝนหาฅกไม่อากาศร*อนจ'ด ที่พระ- 

ราชว่งปทมว'นเล่าอากาศรอนก็ไม่นอยถอยลงเหมือนที่เกาะสีช’ง จึ่งได้เสด็จ 

พระราชดำเนินไปประท'บเกาะสีช’งฅ่อไป 

ว'"นที่รชกาล ๘๒๘๒ วน ๔ ฯ° ๘ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนที่ ๑๕ กรกฎาคม ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศเสด็จพระราชดำเนินกล'บ่จากเกาะสีช'ง พอเรือ 

พระที่น'งสริยมณฑลเทียบท่าแลว เสด็จพระราชดำเนินขนพระที่น’โ3ราชกิจ 

วินิจฉํย มีพระราชดำร'สด’วยพระบรมวงษานุวงษ์แลฃ๎าราชการฅามสมควร 

แลวเสด็จทรงพระราชยานมาประท'บ่พระที่นํงจ่กร'กรืมบาปราสาท เสด็จ 

1^0๓ 



พระราชดา!,นนทอดพระI.น,ฅร!ก5]ไฟพา ซึงกมปนเทิดถวายบนพา'ะที่น'ง 

ท่วแลวเสค็รขน 

เวลาบาย ๕ โมงเสศเสด็จออกพาะที่นงชุ่กรกรีมหาปราสาทค‘าน 

ฅวนฅก ทรงประเกนเครืองปริกชาาหม่อม!,จทิพา-เอา7พ!นพ7ะเจ็าบามวงษ์ 

เธอ กรมขุนวรจกาธาานุกๅพ 0 หมอมเจาพระวา ในพระเจาบวาวงบเธอ 

กามหมนพศาลบวรศกดิ หม่อมเจาเณรธญวงษ์ ในพระเจทิาาชวาวงษ์เธอ 

กรมฃุนภูวไนยนฤเบนทาๅริน)ๅอ 5) หม่อมราชวงษ์วาด ในพระสมพ่นธวงษ์ 

เธอ พระองกเจาประเสรฐิศกดิ ๑ ซึงไค้ทรงผนวชแลทิ!ในเวลาว่นน 

พระวรวงษเธอ พระองคเจาอรุณน/!ากุณากร แลหม่อมเจาพระธารนนณหิอ 

ธาดา หมอมเจาพระสถาพรพายพาด พระธรรมไตรโลกาจารยู พระา''เรหมมนี 

นา กรนทรงประเคนเสรจแลว พระสงช!ถวายอดเาก ถวายพระพรลา แล็ทิ 

เสด็จขั้น 

‘\1ป็0โ)ใ^1’^ทใไ)^3 ขิ3^1/1ใบ่!ใฟิา‘เทิ0ใ14)0ไไม่)ฎฎเๅ 

พร8.บรมวงษานุวงษแสฃๅ‘รู'ๅช'ฦๅรุ'ผายท!/!ๅ'รู'พสเร014)110ง10มยศ!,ผๅทสสฏฎ^ 

ธุลีพระบาท0ามลำ0บ 

พระIวา14)0งยา1ชิ'0 0รมบสวงIทว^วงบว*[‘รู'บ่7ะสาว 1ฟิไ4)าบ0วาเๅา‘รู' 

0างบเระเทศนากบ0นแบ่สกสแ แล0อฟ่พซ!,ซฎ ราชท0รซเซีย กบนายท!/]าว' 

๖ นายเ๚าเผาทูลล00งธุลีพระบาท ราชทู0ไ0กราบบซักมทูลพวะฦรุณๅท^ 

เกลีา ๆ ถวายเกรื่0ง0ศริยาภรณ์ เซน0แอนคริว แลพระราชสาสน์เสว็จุแสซั 

มพระราชคำรสว่ามีพระราชหฤทโ]ยินคี ไปลีงพระเจำ0าเลีกซนกวๅน์ ^ 

แลวมีพระราชปฏิสณ,ฐารควยราชทู0พอสมควร แลวพระราชทานเกริกร 

เ^(ฐ^ 



ราชอิศริยาภรณ์ ช^างเผือกชไเที่ ๒ จลสุราภรณ์แก่ราชทูฅเสร็จแลว พระเจา 

นองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการก็นำราชทฅแลนายทหารถวาย 

กำนไ]ออกจากที่เผืา เจำพนไางานกรมท่านำราชทฅแลนายทหารไปพกอยู่ 

ที่หอพระสมทวชิรญาณ แลวโปรดเกลำ ๆ ให้ส่งเครืองราชอิศริยาภรณ ไป 

พระราชทานนายทหารวิซเซียที่ไค้เฃำเผืาผืาลอองธุลีพระบาทพรอมดวย 

ราชทฅท*ง์ ๖ นายแลำเสด็จขํ้น จำนวนนายทหารแลเครืองราชอิศริยาภรณ 

ที่ไค้รไ]พระราชทานนนกอเลฟเตแนนต์ สุโฮดิน ชำงเผือกช*นที ๓ นิภา- 

ภรณ์ ๑ เลฟเฅแนนฅ์ ปอมาน”ศดิ ชำงเผือกชนที่ ๔ ภษนาภรณ์ ๑ 

สไ]เลฟเฅแนนฅ์ มิไคลอฟ บสโลเลฟฅ์ มงกุฎสยามชไเที่ ๕ วิจิฅราภรณ์ ๑ 

สไ]เลฟเฅแนนฅ์ ฟร”นนิสุสกี มงกุฎสยามข*นที่ ๕ าจิฅราภรณ์ ๑ ดอกเฅอ 

เลเมนิฟไ] มงกุฎสยามช*นที่ ๕ วิจิฅราภรณ์ ๑ นายกลใหญ่ ซะเซมสะกี 

มงกฎสยามช*นที่ ๕ วิจิฅราภรณ์ ๑ 

แลกไ]ต*นอาบาซาอีกนายหนึ่ง มาก”บราชทูตเหมือนก*น แต่อย่เรือ 

หาได้เผืาทลลอองธุลีพระบาทไม่ โปรดเกลำ ฯ พระราชทานเครื่องราชอิศริ- 

ยาภรณ์ชำงเผือกช*นที่ ๕ ทิพยาภรณ์ ไปเบนเกียรติยศ 

ในการร”บราชทูตรุซเซียนึ่ มืการเลํ้ยงอาหารพระราชทานเบน 

เกียรติยศ เวลาทุ่มครึ่ง ราชทูตรุซเซีย พระบรมวงษานุวงษ์แลชำราชการที่ 

โปรดเกลำ ๆ ให้มาประชุมในการรไ-เพระราชทานเลั้ยง พรอมก”นในพระที่นำ 

จ่กรกรืมหาปราสาทดานฅวนออก 

เวลา ๒ ทีม เสด็จออกมีพระราชดำร”สปราไสควยราชทูตตามสมควร 

แลวเสด็จพระราชดำเนินพรอมดำยพระบรมวงษานฺวงษ์ฃำราชการแลราชทฅ 

1๓ 



รุซเซย ไปพระทน้งมลส^านบรมอากึนป71;ทบเฅ๊ะเสๅย เๅลา (^ ท'ม’ศษ 

เสรา)การเลยง เสคจพระราชคำเนินพรอมทๅ?)ผ้ทีเบ่บ่จุมาประท'บ 

ทพระทนงบรมราชสลิฅยมโนเพๅ7 แลวโปรคเกล’า ฯ พระราชทานส'ญญา 

บฅรใหพระชลยุทธโยธนทร เบํนพระ;ยาชลยุทธ•โยธิน')/)7 มีตำแหน่งราชการ 

ในกรมทหารเรอ ถอศกดนา๒000 แลวมีพระราชดำร่สปราไสค็ๅยราชทด 

ฅามสมควรราชทูฅถวายกำนบออ)าธุๅอ.ผๅ 

วนทรชกาล ๘๒๘๓ วน ๕ ฯ ๘ คำ บืเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๑๖ กรกฏิาคน ร^ศ^ ๑๑0 (พ.ศ, ๒๔๓๔) 

เวลาเชาโมงเศษเสด็จุออกพระ;ทีน'รชุ่โๅรอนีมน)าบเ7าสา')ๆเ^สคํธุ■บ7งรฎ 

พระที่น”ง้ เสค็จพระราชดำเนินโดยถนนบำรุงเมีองทีงหๅกำโพ7ปร2ทบที่โรง 

ประชุมเรมการ'!)รดวอบกอกเกษทางรฎ ไป พระยาชลยทธโยธินทรนำ•ะ))อบ 

เฃาไปถวาย ทรงจรดลงในแผ่นดินเบนพระฤกษ เจำพน'กงานก็ปร2โดมจุทีอง 

กลองดุรยางกคนดร แลวจนกลงมอทาทางรถ (.ปดอไป จงมพระราชกำร'ส 

แลพระราชทานพรแก่กุมปนีทางรถไฟนน เวลาเชำ ถ! โมงเสด็วกล'บํ 

พระบรมมหาราชวำ เสด็จทรงพระราชยานแต่เกยน่าพร2ที่น''งจ'ทีรกธิ 

มหาปราสาทไปประท'บพระที่น'งราชกิจวินิจฉ'ย จึ่งพระยานรินทร์ราชเสน่ 

นำพระโลหะภูมินทราธิบคี ผู้ว่าราชการเมืองตะกวป๋ากราบถวายบ”ริดมลา 

กลบออกไปรกษาราชการบานเมอง มพระบรมรา!ชวาทแลพระบรมราร) 

โองการโดยสมควร แลำมีพระราชดำร'สแก่พระบรมวงบานวงที^^ด^ฏํริ. 

ราชการแลวเสด็จลงเรือพระที่น'งสริยมณฑลเสด็จพร2ราชคำ)นิมไมเฟร2บบ 

เกาะสีชำ 



านทรชกาล ๘๓๓0 วํน ๓ ฯลิ่ คา มเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
๑๓ 

วนทึ ๑ ก'นยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓®) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเสด็จกลบจากเกาะสีชํงพอเรือพระที่บ่งสุริย- 

มณฑลเทียบท่าแล”ว เสด็จพระราชดำเนินขึนพระทีบ่งราชกิจวินิจฉยบ่ระทบ 

รทีาส”งด็วยพระบรมวงษานวงษ์แลฃาราชการฅามสมควร แลวเสคจ ทรง 

พระราชยานแต่เกยพระทีนวิง่ราชกิจวินิจฉย มาประทบพระท้น”งจกรกร 

มหาปราสาทแลวเสด็จขน 

ว'นที่ร่ชกาล ๘๓๓๑ ว'น ๔ ฯลิ่ คำ บเถาะฅรศํก ๑๒๕๓ 
๑ (5^ 

ว'นที่ ๒ ก'นยายน ร,ศ, ๑๑0 (เา.ศ. ๒๔๓๔) 

ว่นนเจ’าพน”กงานจ”ดการที่พระที่น”งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในการ 

หล่อพระพทธรปประจำพระชนม์พรรษา เวลาทุ่มเศษโปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จ 

พระเจ'าลกยาเธอ เจ'าพ้าชายมหาชิราวุธทรงจุดเทียนเครื่องนม"สการพระสงฆ์ 

๕ รป มีหม่อมเจ'าพระสถาพรพิริยพรฅเบ็'นประธานเจริญพระพุทธมนฅ์ 

ใ/)'5วิ!เไาถิ ๓๓!®ป็ ^ใ4 ๕^๑0 กิใ 1)1,^ใ^?)1กิ[โ! ๑!ดุ!)๕๓ 

ว่นที่ ๓ ก'นยายน ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเช'า ๒ โมงเสด็จพระราชดำเนินทางประฅูพรหมโสภา เสด็จขน 

บนพระที่น”ง้อาภรณ์พิโมขปราสาท ทรงจุดเทียนเครื่องนม"ศการแล'วเสด็จ 

!ดุปืธา) 



ประทบโรงพธ'หลงพระทีนํง้อาภรณพิ!มขป7าสาท เขิาพน'กงานช่างหล่อ 

ยกเบามาฅงถวายทรงๅางาๆคูงอำเธเ5างใน!,บ‘าหลอมทอง!,!,ลิๅ ทรงเทลงในกิม 

หลอ เรเาพนกงานกประโคมคุริยางกอนทรีแลวเลอ็จุช่ม, โปรกเกล็า ๆ ใ'ห้ 

สมเคจพระเจาลูกยาเธอ เจาพาชายสมมติวงษๅโรท'ย ทรงประเคนอาหาร 

บิณฑบาฅรพระสงฆ์ 

เวลายามเศษเสด็จออกพระ'ที'น”ง้จุ่กรกรีมหาปรๅสาาาป7า;ท'รีงฆ์ออ;ๅ 

ขุนนาง พระศรีเสนานำบอกพระพิเรนทรเทพฃทีหลวงประวำหร!,ทีฎงลา'า 

กลางเมองนศรราชสหมาชนกราาาาางกมทล จเบบ "1 หนงวาเจาอธการก 

วกบานจอก ฃอพระราชทานผูกพทธลีมาวกบ'านจุอก ที^า'า ^ วาศอก 

กว’าง ๕ วาสองศอก 

ซิ)บบ เย วาพระครูอนทรยสงวร วกโพเมองบกธงใชย ชอพระ- 

ราชทานผูกพทธสีมาวกบกธงไชยที่ยาว ๑ 0 วาศอก กวที่ง วา ๓ คอกอํบ 

ซิบบ ๓ ว่าหลวงบูรีรกษ์เมืองนางรอง ขอพระราชทานผกพทธสีมา 

วกไร่โศก ยาว ® 0 วา ๒ ศอก กวที่ง ๙ วา ๒ ศอก 

ฉบบ ๔ ว่าเจาอธิการคำว่ดทุ่งงั้วแขวงเมืองจุ!กุรส ขอพระราชทาน 

ผูกพทธสมาวก'ทุงงวทยาว ๘ วา ๒ ศอก กวาง ๖ วา)ฎ คอก 

ฉบบ ๕ ว่าขอพระราชทานพระนราบริร่กษ์บุกรพระพรทมบริรทุาที 

ยกรบฅร เบนที่พระศรีสิทธิสงครามผ้ช่วยราชการ 

ฉบบ ๖ ว่าเกิดเพลี่งไหม้ขํ้นที่บำนกึกพระภำติสๅรรฆ์ ลามไหม้ 

โรงทหารแลที่พำพระยาราชเสนาไหม้หอนำทีประขมทุก!;ๆ^', 

เรือนราษฎร ได้ถามปากคำอีทองทาษพระภำติสุวรรฆ์ผู้กนไฟ รูม้ก-;^ 

เตุป็ ๘ 



ระชยนวรร รซกาลท 

1 
1,*^ 
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* ^ 

I 



สารภาพว่าเดิมอีทองก่อเพลิงหงเฃำแลิว 

ลิบเฅาถึงหลังกา 

พระสรินทรามาฅย์นำบอกกรมพระกระลาโหมขึนกร''บ^- 

ฉบับ ๑ ว่าพระยาร*ษฎานประดิษ^เ.มือรกรร ไค้วิคเงินซือเฃาสารทเมอง 

บิน*งิมาจำหนำยแก่ราษฎรเมืองฅรง เบนราคากระสอบละ ๕ เหรยญตามท 

พระราชทานให้ลงทนซอนน 

แลัวพระศรีเสนา นำพระนราบริรกษผู้จะเบนทีพระศรีสิทธิสงตราม 

ผ้ช่วยราชการเบัาเผาทลละอองธุลีพระบาททูลเกลา ๆ ถวายซีตึง''งมต ® างาม' 

มีพระราชดำร*สถามกรมหมื่นนเรศรวรฤทธิว่า คนโทษน’นยายคุกไปแลวฤๅยง 

กรมหมื่นนเรศรกราบบังคมทลว่ายบิยไปแลว มีพระราชดำรสถามต่อไปว่า 

ที่คกเก่าน\เจะทำอย่างไร กรมหมีนนเรศรกราบบงคมทูลว่าจะตองรอ แลว 

ดำร’สถามว่าคกใหม่น^พอก่นอยู่ฤๅไม่พอ กรมหมืนนเรศรกราบบงคมทูลว่า 

พอ 

แลัวร’บิส’งก*บกรมหมื่นประจ’กษ์ว่าไฟพ้ามีเบ็๋''า■การตีจริง เกือบจะ 

ทรงส’พพีไค้เพราะเวลาที่ไม่มีไฟพา จะพระราชทานสญญาบัตรตองเพ่ง 

พระเนฅรจึ่งจะเห็นต’วหน’งสึอได้ กรมหมืนประจกษกราบบังคมทูลว่าไฟพา 

จะจคถวายในกืนที่ ๓ ก'นยายนนีคืนเดียว จึงรบส’งถามว่าขดของอย่างไร 

กรมหมื่นประจ’กษ์กราบทลว่าเงินยบิหาพอไม่ซาตอีกสองพ*นํช่ง แลวรบส’ง 

ก’บิกรมหมื่นสมมตว่าให้มืหน’งสึอไปเตีอนกรมV.มื่นนราเพราะท่านเบ็นผู้มี 

แชร์มาก 

แลวร’บิส’งถามพระยานครไชยศรีว่า พลับพลาที่พระปถมเจดีย์นนย’งตี 

อย่ฤๅชำรดหกพ’งิไป พระยานครไชยศรีกราบบังคมทูลว่าชำรุคบัางเพราะ 



หลงกากระเบองหกฝนต!าลงถู(ๅพื^■เ^ๅๅเบ่เ^'เ^ เพราะพํ้นนน!ม'ใช่ 

กระคานไม้สกเบนกระตาน!น้!ารุเ^^บ^ จึ่งรบส'ง้ว่าให้จ่ดซ่อมเสียให้ดี ขิะ 

โปรคเกลาๆให้สม(.ดีจุพระบรม!อรสาธิราช เสดีจไปพระราชทานพระ 

กระ^นวดพระปกมเ,จุตย แลวรบส*งฅ่อไปว่าเมือพระบาทสมเดีจุพระ(.จุ‘าอย่ห้ว 

ทรงผนวชเณร ตองไปพระราชทานพระกระ^นว่คพระปกมเจุดีย์นลว่ต 

เมืองเพชรบูรี แต่สมเค็จุพระบรมโอรสน เสด็จแต่วคพระปกมเจุดีดีๅตเดียว 

ก็เบ็'นการพอไค้ 

แลวรบส”งกบกรมหลวง(.ท'าะๅงบถึงฏา)าารป7ะชๅร สม(.ดีจุพระบรม 

โอรสว่าไข้ก็หายแลว ย่งเบนแต่ทรงแน่นพระนาภี แลทรงพระคำณินให้ 

วิงเวียนเท่าน'น แลวพระราชทานอาการสมเดีจุพระบรมโอรสดีพรรพร5; 

อกษรมาให้กรมหลวงเทวะวงบทอดพระ!.นตร 

แลวร่บ'ส”งถามพระยามนฅรีสุริยวงษ์ว่าจุะฤส‘ปฎฏ!ๅ!ปชํๅผู้รวิยเมือง 

ราชบุรโ]']ไมฅองกลบออกไป พระยามนฅรกราบบงคมทลว่าจุะดฏงกลห้า 

ออกไป แลวรบส'งถามถึงนาฝนต่นเฃวิเมืองราชบุรี พระยามนตรีกราบบห้อม 

ทลว่าบี ๑๑๐ นืราษฎรไถหว่านบกดำไค้ดี 

แลวโปรดเกลวิ ๆ พระราชทานส”ญญาบห้ๅรฃวิราชการ ดีฏ 

๑ ให้พระยาอนุร'กษ์ราชมณเฑียร เบนพระยามหานิเวศนานรห้!ษ์อห้ดีชรา^. 

กรม อุดมพฤฌาธิคุณ มีตำแหน่งราชการในกรมวห้ ถือศกดีนๅ ๓000 

๒ ให้จมื่นจุงภ้กคีองค์ กรมพระตำรวจุวงขวา เบ็'นพระยาอนุร”กษ์ราชมส;(.ฑี^ร 

กรมพระตารวจวง ถอกีกดนา ๑0๐0 ๓ ให้นายจ่ายงมหาดเล็ก(.ๅรอกดี 

เบีนจุมื่นจงภกดีองค์ กรมพระตำรวจวห้ขวา ถึอศ่กดินา ๘0๐ ๔ ให้หลวง 

สวามีภ'กดภวนารถ เย้นพระ■พิบูลย์พ*ฌนากร มีตำแหน่งราชการในกรมท่า 

ซวิย ถือค”กดินา ๘0๐ เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จขน 

00๐ 



ไใ41^11โเาถิ ๘๓๓๓ ว‘น๖ฯ®๐คํ่า บเถาะตรศก็ ๑120(^๓ 

วํนท ๔ กนยายน ร,ศ, ด®0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลายามเศษเสด็จออกขนนางฅามเคย พระศรีเสนานำบอกในกร3-1 

มหาคไทยขั้นกราบบ'งคมทล ๔ ฉบ”บ 

ฉบ'บ ๑ บอกพระพิศณุเทพช'าห.ลวงที่สอง ร'กษาราชการหวเมือง 

ลาวผายฅวไเออกเมืองนครจำปาศ'กดิ ลงวนที ๖ มืนาคม ๏ว๙ ว่าอุปสาค 

ราชวงษ์เมืองอ'ตบอ จ'คไค้ทองกำทรายหนศัา ๒๐ บาทมอบให้ทาวอินทกุมาร 

ลงมาสมโภชโสก'นฅ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

ฉบ'บ ๒ บอกพระพิษณุเทพแลลงว'น ๆ เคียวก'นว่าอุปสาดทาวเพีย 

ไค้หาดคีวขุนล่ามข่ามาเร่งทองกำส่วย ขุนล่ามข่าว่าเมือแต่งให้ ทาวอคอาค 

ทีาวเปลองคมทองกำส่วยลงมาทูลเกล'า ๆ ถวายย'งหาไค้ บศฅ ผ'าลาย ลูก 

บฅหอย เบยชาม ฃองพระราชทานฅอบไม่ 

ฉบ'บ ๓ บอกเมืองสุวรรณภม ลงว'นที่ ๒๘ เมษายน ๑®๐ ๆ!อ 

พระราชทานท'าวไชยกุมาร เบ็่นที่หลวงร'ตนวงษาผ้ช่วยราชการ 

ฉบ'บ๔ บอกเมืองยะโสธร ลงว'นที่๒๘ เมษายน ๑๑๐ ๆ)อพระราช 

ทานท'าววรบุตร เบ็่นที่ราชบุตร ทศ้วจ”นศรีสุราช เบนที่พระศรีวรราชผ้ช่วย 

แลำพระสรินทรามาฅยนำบอกกรมพระกระลาโหมขั้นกราบบ'งคมทูล 

ฉบ'บ ๑ บอกเมืองสงขลา ลงว”นํที่ @๗ สิงหาคม ๑๑๐ ว่าเจ'าอธิการหนู 

ว'ดแม่เบย ๆ!อพระราชทานผูกพ'ทธสีมาว'?! แม่เบย ที่ยาว ๕ วา ๒ ศอก 

กว'าง ๓ วา ๒ ศอก 

จึ่งดำร'สถามพระยามหาอำมาฅยว่าพวกข่าเหล่านั๊จะไม่ยอมเสียทองกำ 

ส่วยอย่างนนฤๅ พระยามหาอำมาฅยกราบบ'งคมทูลว่าไม่ใช่อย่างนนมิไค้ 

๓๑ 



ฌนแตไปเรงเก!เทฎงคํๅส่ๅย]■เ/เม่พวกฃ่าจึงรองร]อฃองที่เคยพ7ะราชทาน 

ตอบแทนทียงไม่ได้ จึงดำรสถามต่อไ!!ว่าทำไมจุงยํงไม่ได้ ฅอบแทน พระยา 

มหาอำมาฅยกราบบงคมทูกว่ๅเๅลๅทํทํทํๅ3ยคู.^เบ่ฏยู่^■ทํถู 

จาปาศกค แล่วดำรสกบพระยามหาอำมาดยต่อไ!!ว่าการที่ฝทํงเสค!,ทํว่มๅเม 

พระราชอาณาเรเดรสยามกรำมี เห็นจะเบี่นเรืองที่พระยามหาอำมาดยบอก 

ลงมา การทมผกลาวโทษพระยาราชเสนาว่ากคขืข่ม!,ทงรๅบฏิร(ห อท!ยบทสบ 

หนไปนน ทรงหวงพระราชหฤไทยว่าพระยาราชเสนากร”กบๅรๅชการมๅนๅน 

แลว การทโลภโมโทสนนนเหนวะไม่มี แต่ทาวเพียกรมการมีนจุะ!,บนบๆง 

แต่พระยาราชเสนาแกร่มเสียว่าถึงทำร!,ที่ยกรมการส็]ม'!,บรเ!,สย แสำรบสำ 

กบกรมหลวงพชตวา]หกรมหสรงท!ชดเสดจุ!!ม,ไบเท!รคมกบท)3;ยาราชเสนา 

ไห้ทรงตรวจดูว่าพระยาราชเสนากดข่ฤๅทำรเที่ยกรมการกดสู่ ถำจุร่งถึ]ที 

บอกลงมาจะโปรดเกลา ๆ ไหลงโทษตอภายหลง แลวรบสงกบกรมหลวง 

เทวะวงษ์ว่าการที่หลวงสากลไปทำแผนที่บนเซาที่ต่อก’ำผูรม^ที'มก-)^^บ่ถึค^ 

อายุเปล่า ๆ ควรจะบอกไห้กลบมาเสียก็ได้ถึงไม่บอกถึคงกลบแสำ ทจุ^^^ 

สากลจะบุกบาผ่ารกขั้นไปทำนนเห็นจะไม่เที'นเพราะทางก็]ม่มี แสำรบสำ 

กบพระยาราชเสนาว่า การที่คิดจะทำ เมล์ เรือไฟจาก เมืองอุบลนมจุ;;เบม 

การทาไดแนโเ]ไม ทวะ^ใวาชเสนากราบบงคมทสวาคงจุะทำจุเส0ง 

ได้เบ็'นแน่ แลวรบส”งต่อไปว่าที’ทรงพระยาราชเสนามมพ0จุ;;ทํๅ 
า ' 

พร 
เคช 

คณ 

ไค้ แค่บุฅร พระยาราชเสนานนกค ทำการอ ไรก็ไมสๅเำจุหลๅยห^]^^ 

นาแ^^ก ไบ่า]กาทกนขินกมบ่นแอก พก^ยาราชเสนาก ราทท^อมอ^'จุ®^ 

ทาฉลองพร 
เคช 

คุณ 
จนสินชีวิฅร เวลา ๔ ทุ่ม เสศเสก็จุขน 

๓!ดุป็ 



วํนทร่ชกาล๘๓๓๔ วํน๘'ฯ®๐คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วํนท ๕ กนยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วํนนพระสงฆ์ ๑๐ รป มีกรมหมนวชิรญาณเบ็นประธานเจริญ 

พระพุทธมนต์ที่ฅำหนำเจ่าจอมมารคาพร’อม ในการสมโภชเดือนพระเจา 

ลกเธอ พระองค์เจ'าหญิง ซึ่งประสฅณวนที่ ๒๕ มิถุนายน ร.ศ. ส®๐ 

เวลา ๔ ห่มเศษเสด็จออกฃนนางตามเกย พระศรีเสนานำศุภอกษร 

เจ'านกรเมืองน่านฉบบ ๑ ใบบอก ๒ ฉบบขึนกราบบงคมทูล ในศุภอกษร 

เจ'านกรเมืองน่าน ลงวำที่ ๑๐ พฤษภากม ๑๑0 ว่าในวนที ๕ พฤษภากม 

ว่า เจ'าอนไเฅวรฤทธิเดชแลเจ็านายบุตรหลานพระยาทีาวแสน ได้พรอมกน 

ถือนาพระพิพ'ฌน์ส”ฅยาแล'ว ใบบอกฉบบ ๑ บอกกรุงเก่า ลงวนที ๕ 

สิงหาคม ๑๑๐ ว่านาฝนในราษีกรกฎบื่ ๑๑๐ นอยกว่าบี ๑๐๙ สิบเบดเซน 

นาท่าในราษีกรกฎบ ๑๑๐ น'อยกว่าบี่ ๑๐๙ สองศอกหานิว ราษฎรไถนา 

ห่มได้ส่วนหนึ่งยํงส่วนหนึ่ง ราคาเฃ'าเปลือกฅวงด'ว์ยส”ต ๒๕ ทนานเกวียน 

ละ 

ฉบ”บ ๒ บอกเมืองอ่างทอง ลงว"นที่ ๒๐ สิงหาคม ๑๑๐ ว่านาฝน 

ในราษีกรกฎบี ๑๑0 น'อยกว่าบีร'อ่ยเกำ ๔ นึ่ว ๔ ทสางค์ นาห่าในราษี 

กรกฎบี ๑๑0 น'อยกว่าบี ๑๐๙ หนึ่งนึ่ว ราษฎรกำล”งไถหว่านราคาเขำ 

เปลือกฅวงดำยส”ต ๓๐ ทนานเกวียนละ — 

พระสรินทรามาฅยนำบอกเมืองนครเขื่อนขนธ์ ลงว”นที่ ๔ ก”นยายน 

๑๑๐ ขนกราบบำคมทูลฉบ”บ ๑ ว่ามืตราพระ คชสีห์ไปให้สืบจ”บโจรผ้รำย 

ได้แต่งให้กรมการแยกกองก่นออกสืบจ”บีย้งหาไค้ตำไม่ 

๓๓ 



จงมพระราชคารสแฤพ7นทรามาฅยๅ'าบฎ!าเ,3^0^^14ครูเขื่ฎนข่นฐ์ 

รกพระกรรณนก จบฅวผูราย13า|ค้สุๅ พระสุรินทรา}]าตยกราบบ*งกมทลๅๅ 

ไมได้ฅว รบสั๋งว่าทีจบฅวได้ก็เ3]หง ที่จริงก็จ่บไม่ได้ 

แลวรบสงถามกรม■หลๅงทิ5กบ่เวิ}ๅ^รูรู่ๅ กๅรูที่จุ3;|.สค็จุขํ้ม,ไปญือง 

นครจาปาศกคนน ได้ทรงกะเอศคิเมฅเงินเคือนแลวฤๅย่ง หน่อยกรมมหาค 

ไทยจะอิจฉา กรมหลวงพิชิตกราบบ'ริคมทูลห่กะเสรู"จุ^ แลวดำรสคือไป 

ว่ากรมหลวงพิชิตเห็นจะย"ง1ม่ทรูงทรูๅ,รู กรมมหาดไทยเวากล่าว!ทษว่า 

กรมหลวงพชฅให้มตรูาเปเกสเท์เจุาเ3ว่0รู}}รู}รู,วิวิ^^รูรู^คู^^^,^^2น!ๅๅรูเคื0^ 

รอนนก จงโปรดเกลา ๆ ให้เรียกตนหน'งสือกรูมหลวรูทิชิ03รูารู}00รู^รู.^รู^0รู 

ท1า0.1กณฑ1ซา1มอ^3ก1มกๅ7 ควนถง!คฅน)ใ/!นา3สฎ !*^ท^งฅรวว!นใ/]น'งสืฎ 

กรมหลวงพชฅมแ(ด้11นพรู^พศฎ^1^‘]ฦ‘^^^รู^1ๅ[^^ๅ^1ๅ^-|^ดู^ แล"30บๅญชีเสบียง 

อาหารหวเมองฅๅมรายทาา3จุ^รูว่3ม่ๅเๅ'!4ๆฦๅกรมมหาคไทยอานหน'งสืฏ 

อย่างไร จึ่งเขาใจไปไ ด้คนละความ 

แลวพระยาศรีสิงหเทพ นำหลวงเทศาจิตรูวิจาวณ์ นายเปิงน'กเรียน 

ซึ่งขํ้นไปราชการแผนที่ก'บพรูะว่ภาคภูๅดล กล'ปลงมาเผาทลล00รูสฺล่ 

พระบาทมพระราชคารสไตถามตา3]สมควรู แลวโปรดเกลา 'ๆ พระราชทาน 

สญญาบฅรฃาราชการ ©๑ นาย ให้พระยาดำรงค์ราชพลชินธ์ เบ็'นพระยา 

มหาโยธาจางวางกองมอนุ]คงถอศกดนา ถๅ 00๐ ใหหลวงสาตราธกรณถทชิ 

ฌ็'นพระประสิทธิศลการ}รีฅำแหน่งราชการในกรมทหารูรูรูล ถือศ'กด้นๅ 

๑0๐0 ให้นายรอยโทนายเหลี่ยมเบ็'นหลวงอนม'ฅมนกิจ สารว'ริ]ใหญ่กรูม 

กองตระเวรผ่ายกองรกษา ในกรมพระนครบาล ถือศ'กคินา ๖00 ให้นาย 

๓๔ 



สิทธิมหา'?าเส็กเวรศํกดื้ บฅรพระยาเสนานชิต (นุช) เบนพระนรเทพภกดี 

ศรีราชยกรบ”ฅรเมืองฅะกํวบา ถือศํกคินา ๘00 ให้นายพลอยมหาดเล็ก 

เวรกึกดื้ บฅรพระยาเสนานชิต (นช) เบ็่นพระพลพยหสงกรามจางวางด่าน 

เมืองฅะกวบาถือศ”กดินา ๑000 ให้หลวงภ”?ไคีสมบฅเมืองกระบี่ เบี่นหลวง 

โภคาพิพ”ฌน์ปล”ด่เมืองกระบี่ ขํ้นเมืองนครศรีธรรมราช ถือศ”กคินา ๘00 

ให้ราชวงษ์เมืองสกลนคร เบี่นอุปยีาคเมืองสกลนคร ให้ราชบฅรเมืองสกล- 

นคร เบี่นราชวงษ์เมืองสกลนคร ให้ทห้วสริยเมืองสว่างแคนดิน เบี่น 

พระสิทธิศ'กคึ๋ประสิทธื้ เรำเมืองสว่างแคนดิน ขั้นเมืองสกลนคร ให้ทห้ว 

วรบุตรเมืองวานรนิวาศน์ เบ็'นพระประชาราษฎร์ร”กษา เจห้เมืองวานร 

'แวาศน์ ชนเมืองสกลนคร เวลา ๕ ห่มเศษเสด็จขั้น 

วํนทร”ชกาล ๘๓๓๕ ว'น ๑ ฯ ด๐ คำ บี่เถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว'นท ๖ ก่นยายน ร,ศ, ๑๑0 (VIศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชก่พระสงฆ์ ๑0 .รูป ซึงเจริญพระพุทธมนต์ที่ตำหน”กเจืาจอม 

มารดาพรอมร”บพระราชทานมีเครื่องไทยทานตามสมควร 

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเสด็จออกพระที่น”งอมรินทร์วินิจฉํย พระยาศรี 

สิงหเทพนำบอกถวายตรีนไม้เงินทองเครื่องราชบรรณาการ ในกรมมหาดไทย 

ขั้นกราบบ้ง่คมทูล ๒ ฉบบ 

ฉบ”บ่ ® บอกเมืองบริค”ณหนิคม ลงว”นที' ๓0 มกราคม ©0๙ ว่า 

พระวิเสศสุรฤทธได้ทำตนไม้ทองเงินส็งละ ๔ ตนๆ หฺนึ่งสูงศอกหนึ่ง ทอง 



หนกฅนละ ๒ ตำลึง ตนไม้เงินสงตำเท่าตํน!ม้ทยิงเงินหนกฅนละ ๒ ตำลึง 

รกาสงิ]ตศก็ 

๘ ตนอย่าง 

ละกี่ฅน 
จานวนบ ๒ภู 

กนนพศก 
/ บี'ละ ๒ ตนรวมเบนตนไม้ '*1®’^ 

ชวคสไ)ฤทธิศก 

เกรองราชบรรณาการ กำยานหนก ๑ หาบ ๚อพระราชทานทลเกลึๅ ๆฏๅาย 

ฉบบ ๒ บอกเมืองมุกคาหาร ลงวนที่ ๒๔ กมภาพนธ์ ๑0๙ ว่าไค้ 

จดตนไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ จำนวนบี่มแนเบญ^^ บี่วอกฉศ็ก็' 

ตนไม้ทองสองตน ๆ หนึ่งสูงสองศอกทองหนก ตนไม้เงินสองตน สูง 

ตํ่าเท่ากบตนไม้ทองเงินหนัก เครื่องราชบรรณาการจำนวนบมแม 

เบญศก หนก |— นรมาต ๒ ยอคหนก — — จำนวนบี'วอกนิศ็ก๊ ขํ้ผั้ง 

งาชาง นรมาตเทากน กบได้เกบเงินแทนส่วยผลเร่ว เมืองมกคาหารแล 

เมืองขํ้น บี'®๐๘ 

๓ ๓ 
® บ ๑๐๙ รวมเที่น 41 

แลวพระยาศรนาพระๅ!,สกีสุ7ฤทธิเจาเมอง ๑ ทาวขอย ๑ เที[] 

รองวง ๑ เพยมหาเสนา ๑ เมืองบริกณหนอม ,5^ มๅย เมืองมกคาหาร 

ราชบุฅรผูวาราชการเมอง ๑ ทาวเผอก ๑ ทาวแสง ๑ ทาวสริย ๑ 

ทาวมาฅยสุรยวงษ ๑ รวม ๕ นๅย เ๚าเผาทูลลอองธสีท)ร^ม)ๅ‘เๆ มืพระคํๅร*ส 

ราชปฏิสนฐารคามสมควร 

แลวพระยานรนทรราชเสน นาบอกคน!มทองเงิม,เกๅ[ฎ^รุ•ๅชุท]'รู 

การ!นกรมพระกระลา!หมชนกราบบงกมทส ฉบบ ฉบบ ๑ บอกเมือง 

๓๖ 



1 

ฅรํงกาน า]าจำนวนบี่ ๑๑0 ได้แฅ่งให้ศรีฅวํนกรมการ คุมฅนไม้ทองตนหนง 

สง ๓ ศอกคืบแท้นว มีชไเหท้ชํ้นหกชนทท้ยอด มีกีง ๒๖ คืง กาห ^® 

กท้น คอกฅามกท้นกลีบชไแคียว ๔0๕ คอก คอกพุคคานปลายยอคกง ๒ต' 

คอก ใบโพหอย ๘๙๕ ใบ ฅไเไม้เงินสงกาบกืงเท่าคนไม้ทอง เครืองราช 

บรรณาการ พิมเสนหนก ๔ ช'งจีน ผายกทองอย่างแขก ๒ ผน ผา'ขาว 

กาษามีดอก ๔ พบ ผาฃาวยาว ๕๐ ศอก สิบสองพบ ผาเจะโปะ ๔ ทท 

หวายคะคท้คามธรรมเนียม ๒๐๐ กำ หวายคะคาแทนสาคู ๒๐๐ กำ หวา^ 

หิน ๔๐๐ ขฅ ไม้พลองกามขอ ๔๐๐ ค้น หอยมุข ๔๐๐ ตว กนแชงเคย 

๑๐๐ ผืน ซอพระราชทาน ทลเกลท้ ๆ ถวาย 

ฉบ*บ ๒ บอกเมืองกล”น?นัเ ว่าจำนวนบี่ ๑®๐ ได้แต่งศรีควนกรม 

การ คมคนไม้ทองคนหนึ่งสง ๖ ศอก ๕ นิว กึง ๓๒ กึง กาน ๐ กาน 

คอก ๒๑๒ ดอก ใบโพหอย ๙๖๐ ใบ กาบรองขไเ ๑๐ กาบ ใบปรีหอย 

๓๖ ใบ นกจ”บ ๘ นก งต่าย ๔ ง ดอกพุคตาน ๑ ภ่หอย @ คนไม้เงิน 

คนหนึ่งสงตากาบกี่งนกงเท่าตท้เไม้ทอง เครื่องราชบรรณาการแหวนดอก 

มพรท้ว ๒๐ วง หอกปลอกทองกำ ๑๐ คู่ ผท้ขาวยาว ๕๐ ศอก ๔๐ พ”บ 

ๆ)อพระราชทานทลเกลา ๆ ถวาย 

แลำพระยานรินทร์นำศรีควนกรมการ เมืองฅร”งิกา'แอุร”งิกายอเดหวา 

สรอ ๑ เจะอิต่า ๑ เจะอาลี ๑ มก'คมหม”ค ๑ ๔ นายเมืองกล*นค”น หว”น 

คาเด ๑ หว*นยโสบ ๑ หว*นหมุดคาฟา ๑ หว*นคาเร ๑ สี่นายเขท้เผา 

ทลลอองธลีพระบาท มืพระราชปฏิสน;^านตามสมควรแลวเสด็จขึนทรง 

เปลั้องเครื่องแต่งพระองค์เปลียนใหม่แลวเสค็ชกคกหรงรลพร^ทีนํงพรอม 

๓0^ 



ควยสมเดจพระบรมโฏ7สๅฐิ7าช เสค็จุพระราชดำเนิน!ปวดบๅรนิเๅกึๅบๅ7 

ในการทรงนาสมเดจุพร;;บวม]ฎว^ๅฐิ-ฐ-ๅชุ.)^^^เ^จุ-เ^^^^^^เ^^คู เ^^^^^ 

พระปวเรศวร[เาลงกรถา,ทววผนวจุเ^^ว แลเชิญเสดจุเปนพระอบชยาจุารย์ 

เวลาทุมเศษเสดจุกลบพร;;บรนบา;)ๅรๅชุาจุ']5 

เวลา ๒ '1ามเศษพระบรมวงษานุวงษ์แลฃ็าราชการผ้1'1งญ่บี่ดจุรจุ;;!ป 

เผาในทสมโภชได ไปคอยเผา อยู่ ทีดำ หนก เจุาจุอมมารดาษร”ปมาาเร;; เ^จุทุ 

อยูหว เสดจลงเจาพนกงานแต่งพระองค์พระเจุ’าลกเฐฎ พระเจุทีหฌิงตาม 

ชฑยราชกุมารเสร็จุแลว โปรด เกลาๆ ให้แว่นเวียน เทียนสมโภชตๅมเอ;] 

แลวโปรดเกลที ๆ พระราชทานพระนามพระเจุทีลูกเธอ พระองค์เจุทีหญิง 

เวลายามเศษเสร็จุการสมโภชเสดํจุขน 

1ใ4ทรชกาล ๘๓๓๖ าก เด0 ฯ ๑๐ คา 1แ,ถา^ครศฦ ๑เ^(^๓ 

วนท (ณ์ ก“นยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓®) 

เวลา ๔ ‘ทุ่มเศษเสด็จุออกขนนางตามเคย พระศรีเสนานำบอกโน 

กรมมหาดไทยขั้นกราบบ”งกมทล ๔ ฉบ’บ 

ฉบับ ๑ บอกเมืองสระบุรี ลงว”นที ๑๕ พฤษภาคม ๑๑0 ว่า 

ขุนวงอาษาา2อพระราชทานผูกพทธสมาวดบานนนองนอขม^อจุจุจุ ^ .จุจุ 

ยาว ๙ วา 

๓๘ 



ฉบไ] ๒ บอกเมืองสาลวํน ลงวนที่ ๑0 กุมภาพนธ์ ๑๐๙ ว่าได้ 
๔ 

เก็บเงินส่วยที่คำงอย่ มอบให้อปขีาดผ้ว่าที่พระเอกราชาเจาเมืองกุม 

ลงมา 

ฉบไ] ๓ ว่าๆ)อพระราชทานอปซีาดเบ'นทีพระเอกราชาเจาเมือง 

สาลวไเ ฉบไ] ๔ บอกพระพิเรนทรเทพฃาหลวงประจำหวเมืองลาวกลาง 

เมืองนครราชสีหมา ลงวนที่ ๒๙ เมษายน ๑๑0 ๚อพระราชทานหีบศิลา 

น่าเพลิงเผาศพพระครสีหราชสมาจาริย์มุนี 

พระสรินทรามาฅยนำบอกพระยาศรีสรราชภ'กดีฃไหลวงประจำหไเมือง 

ผืายทเลฅว”นตก ลงวไเที่ ๓ สิงหาคม ๑๑๐ ขํ้นกราบบไคมทลฉบบ ๑ ว่ามี 

ตราพระราชสีหโปรดเกลไ ๆ ออกไปว่าได้ตํ้ง์พระยศภ่รีาคีเบ็'นผู้ว่าราชการ 

เมืองถลาง หลวงนากรมการเบื่นที่พระยศภ'กดียกรบ”ฅรเมืองภูเกต ให้มอบ 

ถาดหมากคนโทเงินกาไหล่ทอง ตำแหน่งที่พระยศภ”กดีคนเก่า ให้พระยศ 

ภ'กดีคนใหม่นไเได้มอบให้เสร็จแลไ มืพระราชดำร”สก'บกรมหลวงเทวะวงษ์ 

ว่า กรมหลวงพิชิฅจะไปในว”นที่ ๑๖ ก”นยายนเห็นจะไม่ท”น เพราะคิดค 

ในระหว่างตราฃํ้นไปถึง ๑๐ วไแท่านน ที่ไหนจะทำที่ประท'บพลไ]พลาไว้ท”น 

แลำร”บส”งฅ่อไปว่าเจไพระยาร”ตนบดินทร์ให้พระยาศรีติโทรเลขขํ้นไปถึงเมือง 

พระตบอง ให้รํดสะเทียงอาหารไว้คอยส่ง กรมหลวงพิชิต เมืองพระ ตบอง 

ให้พระมหาดไทยตีตอบลงมาว่าสะเทียงอาหารไม่มืที่จะร้อ เพราะเจไพระยา 

ร”ตนบดินทร์ไม่ได้ฅีโทรเลขขํ้นไปเอง ให้พระยาศรีฅีโทรเลขขํ้นไปเมือง 

พระตบองจึ่งให้พระมหาดไทยตีตอบลงมา ทำเล่นก”บเขมรไปเถิดเขมร 

จะเกยคํว ถึงจะไม่ถือก็เสียเกียรติยศในกรมมหาดไทย แลวรไ]สไถาม 

๓ลิ่ 



กรมหมืนประจุกษว่าจุะขึนไปเมือไร กรมหมื่นประจุ่กษกราบบํงกมทลว่า 

จุะถวายบงกมลาฅ่อสมเฅ็จุพา•ะบ73^‘[07สาธิราชทรงผนวชเณ,รแลว จึ่งร!เส่ง 

ถามต่อไปว่าได้จุกให้ไกรไปปร ะจุำอยู่ที่ว’ดบ'าง กรมหมื่นประซ'กษกราบ 

บงกมทลวา กรมวง ดำรวจุ มหาดเล็ก ราชยาน นาฬิกา ทหาร แต่มหาดเล็ก 

กบตำรวจุน’นใหคนวงน่าไป แลวรบส'งถามกรมหลวงเทวะวงษ์ว่า พระยา 

ราชประสิทธเจุบอยู่ฤๅคี กรมหลวงเทวะวงษ์กราบบ”งกมทลว่าไม่ได้บ่'วยมิได้ 

แลวรบส’งว่าพระยาราชประสิทธิเบ็'นผู้ชำนาญว’ด้ทวรฬิเวกให้เปฎ!บ่'ม, 

เพื่อนสมเด็จุพระบรมโอรสาธิราชควย กรมหลวงเทวะวงษ์กราบบ’'งกมทลว่า 

พระยาราชประสิทธิคิดจุะไปฉลองพระ 
เดช 

เหมือนกน แลวร่บส’งก'บ 
คณ, 

กรมหมืนประจุกษฅ่อไปถึงการทีสมเด็จุพระบรมโอรสจุ-ทรงผมรจุ^น^ 

แลวพระศรีเสนานำอุปสาดผู้ว่าที่พระเอกราชาเจุ!มืองลๅอๅบ่ 
๓๔ 

ทูลลอองธุลีพระบาท จุ’ดไค้งาชำง ๒ กี่งหน’'ก ๆ)อพระราชทาน 

ทูลเกลาๆถวายกบอุปสาดจุดได้เงินฅรา —— วิเอถวายในการสมโภชโสก'นํตํ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลวโปรดเกล’า ฯ พระราชทานส’'ญญาบ!รให้ 

พระเจุที่นองยาเธอ พระองค์เจุ’าว’ฌนานุวงษ์ นายพ’นฅรีเบนราชองกร''ฦษ์ 

ให้ทาวบุญเรืองเมืองภูเขียวเบนราชวงษ์เมืองภเขียว เวอา (เ; ท่มเกบ 

เสด็จุขํ้น 

(5^0 
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ตนฉบํบจดหมายเหตุพระราชกิจรายวน 

มเถาะฅรืศก็ จุลศักราช ๑๒๕๓ (พุทธศักราช ๒๔๓๔) วนท ลิ่ ก'นยายน ร.ศ. 

'เ/เใช่ใ (5^® (5^1®!] 
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วํนทรํชกาล ๘๓๓ณ์ วํน ๓ฯ®๐ คํ่า บเถาะตรืศก ด๒๕๓ 

วํนท ๘ กไเยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วไ4นเบ็่นวนเรี่มพัการต^งโต๊ะ ในการทรงผนวชเณรสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราช เวลา ๒ ท่มเสด็จออกพระทีน’งจกรกรีมหาปราสาทแลวเสดจ 

ว’ดพระศรีร’ฅนสาสคารามทอดพระเนตรเครืองโต๊ะลายกรามตามพระระเบียง 

ว’ดพระศรีร’ตนสาศดาราม ซึงโปรดเกลืาฯให้พระบรมวงษานุวงษแล 

ข่าราชการไทยจีนจ’คมาฅ*งตามระเบียงรอบพระอุโบสถนน ประท’บทอด 

พระเนตรอย่จนเวลา ๒ ยามเศษเสด็จกลบพระท้น’งจกรกรีมหาปราสาท 

พระยาพิพ’ฒโกษานำนายปลืม ® นายเรีม @ นายสงบ ® เมององกฤษ ๓ 

นายกลี่น เรียนวิชาทหาร เมืองออสเตรีย ส นายแยม เมืองเยอรมนี ® 

รวม ๕ นาย เผาทลลอองธุลีพระบาทที่พระทื่น’งจกรกรีมหาปราสาทแลว 

เสด็จขํ้น 

วไ!ที่ร่ชกาล ๘๓๓๘ วํน ๔ ฯ®0 คำ บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

วนท ลิ่ กนยายน ร,ศ, ๑®๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วไเนํ้เบีนว’นสมโภชซึ่งจะทรงผม.วชเบ็'นสามเณร สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราช เจ‘าพน’กงานได้จ’ดการที่พระที่น’งอน’นฅสมาดมบมพระแท่ม 

เสวฅรพัตร ต^งพระมหาพิไชยมงกุฎเครื่องคิริราชดถุธภไเ■ที่ น่าพระที่น’ง 

เสวฅรพัตร ท่ามกลางมุขท^งสาม ต*ง์พระราชยานกงภายในเพดานซึ่งประด’บ 

ควยคอกไม้สด แลมีพัตรดอกไม้สดพัาข*นบกมุมเพดาน ๔ คน ทีตรงน่า 

(ฐ(๑ 



มุมโต๊ะบายกิรีสองขำงฅ่งไตรบาตรอง 

แกว 

เพดานออกมาตํ้งบายตขํ บฏ^ 

เงิน ] 

พานทองมหากระ^14 ฅอไปในท่ามกลางมขน่าขํนตง!,กรืฎรบริกๆเๅ7ต่าง ‘VI 

เวลาบาย ๕ โมงเศษโปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จุพระบงม'[ฐรลาฐิๆๅชุ 

เสดจออกพระทนงสุทไฐส•รงงยบเงา■เๆ เจาพนกงานเจริญพงะเกบาแล*ร 

ทรงเครืองท่จะสมโภชอย่างขํต๊ยงาง(รง)งง 

เวลาทุมเศษเสด็จทรงเครืคูงฉลฎงพงะฎงต่ยง^ปปบ่าริงงงา^ง'^ง;^ 

ราชวราภรณ แลวเสดจออกพระทนงอนนตสมาตม พงอมดวยพระบรมๅง- 

ษานุวงษแลๆ]างาชกางผายพหางพสเงต■แแงางาร^0งา^งงงาง^างเ^ง^งง 

จงเสดจพระราชดาเนนไปพระทนงสุ')าไฐสรงงย โปงดเกล*ๅ ๆ ให้สมเคจพงะ 

เจานองยาเธอ เจาพาภาณุรงษีสว่างรงษ กรมพระภาณพ่นธรงษ์ๅงเตช 0 

พระเจานองยาเธอ พระองคเจาสรสคิโสภณ ๑ รบพระกรสมเด็จพระบรม 

โอรสาธราช มาประทบในพระราชยานกงภายในเพดานตฏิกไมสตบพง^าาาริริ 

ยินนฅสมาคม พระมหาราชครูพิธีพระครูพราหมณ์เปกแว่นพงะบง5ารรางๅ 

นุวงษ์ ขท่ราชการเวียนเทียนสมโภช เจ‘าพนกงานก็ประโคมเครืองตุริยางด็ 

ดนตรีกำรพเบญจวารเสรจแลว พราหมณ์ก็ท่าการสมโภชตามชตยงาช 

ประเพณ์สืบมา แลำเสด็จหลำนาพระมหาสำขแลทรงเจุมพระราชทานสบ(ด็จุ 

พระบรมโอรสาธิราช แลวโปรดเกลำ ๆ ให้สมเด็จกรมพระภาณุพนธ์ แล 

กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ รบพระกรสมเด็จพระบรมโอรสาริงาช'!บ่ 

ทรงเปลองเครื่องที่พระที่นำสทไธสวรรย์ปราสาท 

แลวเสด็จทรงพระราชยานแต่เกยพระที่นำอนนตสมาตบไบ่บ่ง^ ทบที่ 

ประตูวดศรีรฅนสาศดารามดำนตวนออก แลวเสด็จพระราชดำเ'พ่นโดยงคูบ 

พระระเบียง ทอดพระเนตรเครื่องโต๊ะต่อไป จนเวลา ๗ ท่มเคบเสด็จชน 

๔!ช 
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วนทรชกาล ๘๓๓๙ ว'น ๕ ฯ ๑0 คํ่า บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

ว'นท ๑0 กไ4ยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วนนฌ็๋นวนทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โปรดเกลา "า ให้ 

นิมนต์พระสงฆ์พระบรมวงษานวงษ์ แลสมเดจพระราชาคณะแลพระราชา 

^ ใหญ่ 
คณะผุ้ 1, " 

” น้อย 

ลงทรณ์เบนพระประธานมาพห้อมกนในพระอุโบสถวดพระศรีรดนสาดดาราบ 

เจ่าพน'กงานจ่ดกระบวนแห่ตํ้งฅนแฅ่ถนนท*อืงสนามหลวงมุมบอมเผด็ชดบกร 

ฅลอดไปถึงบางลำพ แฅ่กระบวนพระที่น*งรออยู่ที่ประฅูเทวาพิทกษ์ กระ 

บวนน่ามีนายโปลิกลาดตระเวรแถวหนึง แล*วฅ่อมามีธงนำร็ว ® ค่ แลว 

ถึงกระบวนทหารม*าแลพลทหารบกเดินแถว มีแดรวงนำ ต่อ มามีม*าเภราะ 

ทองสองแถว สายกลางกลองแขกบื่ชะวา พิณพาทย์ เถิดเทิงสรวมศีศะนาค 

ของสมเด็จพระ เจ*าฬ้งยาเธอ เจาพาภาณุรงษีสว่างวงษ กรมพระภาณุ- 

พนธวงษ์วรเดชวงหนึ่ง เถิดเทิงแต่งเบื่นพม่ากระบวนหลวงวงหนึ่ง แล*ว 

ต่อมาถึงพระยานาคทำด*วยกระดาษเขียนลายยาวประมาณเสนหนึ่ง แล*วถึง 

รวม ๓๐ องค์มีพระเจ*าบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยา- 

กระบวนธงชายสองแถว สายกลางช*างเขน ๓ ช’าง ช*างโขนอีก ๒ ชด คือ 

ช*างพลายบรรทกกลองแขก ® พิณพาทย์ ๑ พลายหมอแต่งเบ็๋นยกษมีมกุฏ 

๓ ช*างชคหนึ่ง ช*างกลองแขก ๑ พิณพาทย ๑ ช*างพลายหมอแต่งฅว่เบน 

ย'กษไม่มีมกฎ ๓ ช*างช'ดหนึ่งเรียงลำดบห้น แล’วถึงพลเดินเท*า กลอง แขก 

สายกลาง ธงตะฃาบ ธงภาพต่างๆ เดินสองแถว กลางรถคนแต่งเบึน 

* ๑ รถ แล*วฅ่อมาถึงช*างพลายบรรทุกไฅรไทยธรรม ๑ บรรทุก พระ .. 
ลกษณ 

๔๓ 



เทยนธูปทจุะถๅายพรู-ลุ^ ชางเผือกบรรทกบาตร ๑ 1ฅร ๑ มีช'าง 

พงนาทุกชางแลๅกรู-บๅ!,เพลรู!]ฎย่ๅรูเ^ๆๅเ^^ๆ^^ฎ^^เ^^-^ คือพลเสโลหโฅมร 

ดาบสองมอ คาบด่ง ดาบเขน เกาทํถเฑ์ ดาบเชลย ทวน ง'าว มีธงชาย 

นาทุกชุด แลวถงกระบวนเกวียน บรรทุกบาตรแลเทยฐรูรูนด่าง (ลุ ^ เ^ด่!] 

พณพาทย ๒ วง กลองแขก ๑ ต่อไปกระบวนลครูชี่มโาเดินแกวด่าง ทุ 

๕ สารบ มพณพาทยนาทุกสำรบ แลวต่อมาถึงตำรวจุถือมีดทวายทอกกๅ!] 

แลวถงจาปลดกรม เจากรมพระตำรวจผืายพระราชว'งบวรูๆแลวถืรูฐรูทรู]^ 

จนสายนอก กูแห่เทวดาสายใน มหาดเล็กหุ้มแพรนายรองเดินรูว ห่วทมื่น 

ทง ๔ เวรเบนตนเชือก แล”วถืงกลองชนะพระที่น'งพดดาลพี่เลดิจุ!]รู^ด่มีเ 

เทยบเกย น่าอฒจนทพระท้น'งสุทไธสวรูรย์ปราสาทฃ็ๅงปรูะดดิมีดิ!)เ^รูๅจุๅ 

แวดลอมดวยพระยาผ มี' ยู I เทนกูเดแง ๖ ดมบงดึรยพค!บก อนทรพรหม 

แลวต่อมามีกลองชนะน่าพระที่น'ชี่มีแดรฝรูวี5 แดรรูอน มีรูชื เคชี่องสง 

พระแสงหว่าง เครื่องฉํฅรดอกไม้สดที่บกมุมเพดาน ๔ มีน ผูมีๅ ^ มี^ 

หล'งพระที่นง มหาดเล็กเชิญเครื่อง แลวเครื่องสูงชุมสาย แล'ว่มหๅดมีก 

ตามเสดจกระบวนหลง มกูแหเทวดา แลกระบวนส'น ธงตะช)ๅท ธงชายนำ 

พลพรท้ปะกก ลครพลตรีศสู พิณพาทตํ ธงชายนำ พลขวาน วีนลอร ร^ออ 

‘ชด แลวถงกระบวนจนคอเลา!ก แลจนกอธง งวขมาเดน แลวพลทหารเรือ 

อยฟิดกร^บวน เจลาเชา!มงเคบ!ปรูดเกลา ๆ ไหสมเดจพระบรม!อรสา]]'ราข 

เสดจออกพระทนงสุทไธสวรูรยปราสาท ทรงเครองอยางขดยราขกมาร แล 

สรวมพระชฎามหากระฐินเสร็จแลว 

พระบาทสมเด็จพระเจท้อยู่หว ทรงพระภูษาเขียนทองฉลองพร-คูรูตํ 

เยี่ยระบบ ประดบเครื่องราชวราภรณ์ มหาจกรกรีบรมราชวงษ์ เสด็จออก 

๔๔ 



พระที่น็งอนโเฅสมาคมแลวเสด็จพระราชดำเนินไปประทบพระทีนํงสุ 

สวรรย์ โปรดเกลำ ๆ ให้เดินกระบวนแห่ฅามถนนทองสนามไชย ผ่านน่า 

พระที่นํงสทไธสวรรย์ เลยวลงถนนเจริญกรุง ลงถนนเพืองนคร มาฅามถนน 

บำรงเมือง พอกระบวนกลองชนะผ่านน่าประตูเทวาพิทกษไปแลว เ-ฟิทวิ 

ทรงฉลองพระองค์กรยพระชฎามหากระเน เสด็จลงส่งพระกรสมเดวิพระ- 

บรมโอรสาธิราชขํ้นทรงพระที่น'งพคฅาลเดินกระบวนบรรวิบน่าทลงแลวิ 

ทรงเปลองฉลองพระองค์ครุยแลพระชฎามหากระเน แลวเสด็จ 

ทรงพระราชยานมาประท”บพระที่น'งไชยชมพลทอดพระเนดรกระบวนแห่ชึ'3 

จ'คมาจากถนนบำรงเมือง กระบวนน่าเลยวไปทางบอมเผด็จดษกรแลวเสด็วิ 

พระราชดำเนินลงมาประท”บพล'บพลาริมประตูว”ดพระศรีรดนสาดดารามดาน 

ฅว'นออก กระบวนพระที่น่งตนค่แห่กลองชนะ แตรงอนแตรฝร'งเครืองสูง 

เลยวเขำประตสว”สดิโสภา เทียบพระที่น''งทีเกยน่าพลบพลาแลวทรงรบ 

พระกรสมเด็จพระบรมโอรสาธ๊ราชจากพระทีน'งพุดตาล เสด็จประทบใน 

พล”บพลา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงเปลืองเครองแลเจาพนกงาน 

เจริญพระขนงพระม”ศสุ เปลืยนทรงเครืองพระภูบาจีบ ฉลองพระองคครุย 

เฉวียงพระอำบาเสด็จออกที่เกยทรงโปรยทานเงินสลึงเงินเพองหนึ่งช'ง แลว 

พระเจำอย่หำเสด็จพระราชดำเนินเขำในพระอุโบสลวดพระศรีร*ตนสาดคา- 

ราม ทรงจดเทียนเครื่องนม'ศการ แลำสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรง 

พระราชยานงา พรำมดวยเจำกรมปล”ดกรมจ่ากรมพระตำรวจนำเสด็จ 

ประท'บในพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนนม”ศการพระพุทธปฏิมากรแลว พระเจำ 

อย่หำพระราชทานผำไตรให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จไปในที่ประชุม 

คณะสงฆ์ ภายในเพดานดอกไม้สด ทรงถวายธูปเทียนแลๆ)อบรรพชา 

พระเจำบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ผู้เบนพระอุบชฌาย์พระ 



ทานผา(าาสาวพฤรแลๅเ,สดจุ!]ๅเ^บ่^คู^เ^^^โปรดเกลิา ฯ 

ใหพระเจานองยาเธฏ กรมห31นสมมตอมรพนธุช่วยเปลืองเครื่อง แลืว 

พระเจาอยูหวทรงกรองโคงาจุ^!;-3•ๅชุดๅแเ^ส■รู;จุ]]^-^ เสดจเขาไปฃอศิลพระ 

อุบชฌายพระทานคลเบนสา}]เแเรแสๅกรร•ฐฏแแลวพระเจ*าน"องยาเธอ 

กรมหมนวชรญาณวโรรสพร};ทานอนุถู]ญๅสิโรเ กรนเสร็จแลืวส}]เด็จุพระ- 

บรมโอรสาธิราช ทรงถวายไฅรผาสลบแพรบาตรพร};สงฆ์กง ๓0 รป แลว 

เจาพนกงานจดเกรองบรๆ)ารถวายพร};สรร]กไ^ลา] แลวโปรดเกล*าๆให้นิมนต์ 

พระสงฆไปรบพระราชกานคู,นกทพระพุทธปรางเวนแค่พระเจุาบร}]รร}^ 

เธอ กรมพระปวเรศวรยาลงกรณ แลวเสดจพระราชดำเนินพรอ}]ดวยส}]เค็จุ 

พระบรมโอรสาธิราชไปประทบในพระคูากดูารพร};พกฐรแกเ^}]ๅ0รกั้คูร 

ซาย ทรงประเคนอาหารบิณฑบาตรพระเฆ์าบร}]วงษเธอ แลส}]เดํจุ 

พระบรมโอรส แล'าเสควิพระราชดาเนนออกประทํบ่เฉลยงน่าพระอโบสอ 

พรอมด*วยเจ*'านายแลฃ*'าราชการราชทูตกงสุลค่างประเกก แล"วโปรดเกลอุๆ 

ให้สมเด็จพระลูกยาเธอ เจ*'าพ้าชายจกรพงษ์ภวนารถ พระเจ*'าลุกเธอ เจุ"าพๅ 

ชายยุคลทิฆมพรทรงรำกระบี่คู่ ๑ สมเด็จพระเจ*าลูกยาเธอ เจาพ้าชาย}]หา. 

วชิราวุธ เจาพาชายบริพตสุขุมพนธ์ทรงรำง*าวเบี่นดํบี่ ๒ พระเจุ"าลกเธอ 

พระองค์เจ*'าบุรฉตรไชยากร พระองค์เจาอาภากรเกียรติวงบทรงรำกระกอร 

เบี่นคู่ที่ ๓ พระเจ*าลูกเธอ พระองค์เจ*'าเพญพล]นพงฆ์ พระองค์เจ*าดิลก- 

นพรตนทรงรำดาบสองพระหดถ์เบ็'นคู่ที่ ๔ แลวเสด็จประทบในพระอุโบสถ 

พอพระสงฆ์'ฉนทแลวกลบเขามาน"งตามที่ แลำทรงถวายบริๆ)ารค่าง ทู แก' 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลำโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสดํจุ 

ไปร’บผำไตรธปเทียน ซองสมเด็จพระบรมราชเทวี พระวรราชเทวี แล 

พระบรมวงษานุวงษผายในทนาพระฉากฃางพระพกธรคนป^}]ๅกรถ^(แ-รู 

๔๖ 



เสร็จแลํวเสด็จมาประทบพระเกิาองาในพระอุโบสถ พระบรมวงษานุวงษ 

แลท่านเสนาบด็ ไค้ถวายไฅรแลดอกไม้ธูปเทียนฅามสมควร พระสงฆถวาย 

อนโมทนา อติเรก ถวายพระพรลา เวลาบ่าย ๒ โมงเศษเสด็จทรงพระราช- 

ยานกล"บขํ้นทางพระที่น็งจ”กรกรีมหาปราสาท สมเด็จพระบรมโอรสาปวะ'คบ 

อยู่ในพระอุโบสถ 

เวลาทีมเศษโปรดเกล" ๆให้สมเคจพระเจานองยาเธอ กรมพระ 

จ"กรพรรติพงษ์ เวียนเทียนสมโภชหม่อมเจาดนยวร'นุช ในสมเด็จพระเวิา 

น"องยาเธอ เจ"าพ้าจาฅรณรศมี กรมพระจกรพรรติพงษ ซึงจะได้ผนวชเณร 

ในว"นที ๑® ก"นยายน 

เวลา ๒ ทีมเศษเสด็จทรงพระราชยานแด่เกยพระทีน*งจถรกรีมหา 

ปราสาท ไปประท"บในพระอุโบสถว"ดพระศรีรฅนสาศดาราม ทรงจุดเทียน 

เครื่องนม"ศการแล"ว พระสงฆ์ ๓0 รูปทีมาในการทรงผนวชนน เจริญ 

พระพุทธมนฅ์ 

เวลายามเศษเจริญพระพุทธมนต์จบ เสด็จพระราชดำเนินกลบทาง 

ฉนวนฃิางในไปพระพทธร"ตนสถาน พรอมดวย สมเ-ด็วิ 'คระบรมโอรสาธิราช 

แลพระเจ"าบรมวงษ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ® พระเจ"นองยาเธอ 

กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ"อรุณนิภาอุณากร ๑ 

สมเด็จพระพทธโฆษาจาริย์ ® สมเด็จพระพุฒาจาริย์ ® แล"วเสด็จขํ้น 

1ใ4ทไใถิ ?ะ/๓๔๐ 1ใ4 ๖^๑๐ กิา II[ถา^กิ[โเ ๑]^๔๓ 

วนท ๑๑ กนยายน 1,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. 1สุ0๔๓๔) 

เวลาเช"ามีการทรงบาฅรในพระบรมมหาราชวง สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชทรงรบบิณ'กบาตร กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสนำ พระสงฆ์ 

๔0ว) 



ทรบทรงบาฅรนอกนน คือพระองค์เๆาอรุณ, ๑ สมเด็จพระราชาคณะ ๒ 

ทรงบาฅรแลวพระสง'มนลส3าเด็จพระบรมโอรสรบพระราชทานฉนท์ โปรด 

เกลา ๆ ให้สมเด็จุพร;;!,จุาลูกยๅเฐคู แลพระเจ‘าลกเธอ ทรงรำกระบี่ง’าๅ 

กระบอง ดาบสองมืออีกเวลาหนึง ทีพระที่น’งทรงธรรม์ แลวสมเด็จพระ 

บรมโอรสาธิราชทรงพระราชยานงา มาประทบในพระอโบสกวดพระองีรดน. 

สาศคาราม ทรงถวายอาหารบณฑบาดรพระสงม (ฦ 0รปรบพระราชทานฉํนท์ 

เวลาเทยงเศษเสดจทรงพระราชยๅนนด'1,กยพรู;;ที่นํ!3จุ'กรกรีมหาปราสๅพใป 

ประทบพล'บพลารีมประดุเว’คพระศรีรตนสาดดารูาะ,ด'รํนดจุนดก นลจุหะ,'ดะ, 

เจาดน"ยวรนุชขึนเสลียงแต่ทีมกฅะ|าชึะนกยน่ๅพกปพกาาจุรูะรูๅ^.กๅน^รูะ,^|^^'คู^ 

หาตำลึงให้หม่อมเจที่คน’ยวรนุชโปรยทานเสรีจุนลจุ เสด็จพระราชดำเนิน 

เขาในพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนเครื่องนม’ศการพระพุทธปฏีะเากรู นป^จุ 

โปรดเกลที่ ๆ พระราชทานผที่ไฅรให้หม่อมเจที่คน’อีจุรนุชไปใ.นที่ปรูะชุะ,ด^;; 

สงฆ์ ฃอบรรพชาต่อพระเจที่บรมวงษ์เธอ กรมพระปวเรศวรียาลงกรณ บี่ง 

เบ็'นพระอุบี่ศฌาย์ แลำขอศิลต่อพระเจที่น่องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรูรส 

กรรพช'าIบนสามเณรแลว VIมอมIา]าคนยวรนชล'รายผาพบพระสรฆ์ 

๓0 องคแลว ทรงพระราชทานบรๆ1า7คาง^ แลวพระสงฆ กลวายอนโม 

ทนาลวายพระพรลา 1วลาบายโมงIอษ1สควทรงพวะๅเาชยานกลบชนทาว 

พระที่น'งจกรกรีมหาปราสาท แต่สมเท็จพระบรมโอรสทวงพว-วาชุยๅ 

หมอม^จาคนยวรนุชทวงเสลยงกลบ|ปปวะททททI^^า^^Iา^^^^^I^^^นุ^I^ เวลายำ 

อ Iเ^VIเสทวิป็ลลทรงประอูพรหมโสภาพวอมอวยสะ][อจุทเาาเรู^"[คูรุพุ^^นุ6^ 

แลหม่อมเวิาคนยวรนุช แลวเสท็วิขนทรงรลพวะที่น'งทวงกบสะ]จุ^^.นุนุ^รูนุ 

โอรสาธราช ท^^^รท'^^วิร'นุชชนทรงรลพระทนรี3รองกรีกท]วะเ^จุๅ‘เโ0ง^นุ 

เธอ กรมหมื่นสมมฅอมวพนธุ ไปประทบพระฅำหนกวคบๅรบิเๅควิบนุ 

๔๘ 



&108900355! 

๗ 

พา
น

งพ
ร
ม
ห
า\

1ว
ิา

?พ
ร

ะท
น
งม

ุล
?^
ถา
น
บ
ร
ม

ชิา
^
น
 
แส

ะ 

พร
ส

!น
ง?

^ม
ม์
ค๓

วร
าา

/อฺ
Iเ

บ่ค
 
ใน

ร'
/ก
าส
ืท

5
 



'V 

1 

ศ ' 



การส่งสมเค็จพระบรมโอรสาธิราช เวลายามเศษเสด็จกลบมาประทบท7ง 

ฅํคสินรางว”ลเครื่องโต๊ะอย่ในว'คพระศรีร”ฅนสาศดารามจน'เวลา ๗ ทุ่มเศษ 

เสด็จชน 

ว'นทร่ชกาล ๘๓๔๑ วน (ณ์'๑0 คำ บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

วไเท้ ๑๒ ก่นยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาท่มเศษเสด็จทรงรถพระที่น”งไปประท”บพระตำหนกสมเด็จพระ 

บรมโอรสวดบวรนิเวศ จนเวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จกลบมาประท”บในวดพระ- 

ศรีร’ฅนศาสดาราม ทรงต”ดลินรางว”ลเครื่องโต๊ะ เวลา ๑® ทุ่มเศษเสด็จขืน 

ว”นที่ร'ชกาล ๘๓๔๒ ว'น®'ฯ^ ๑0 คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนที่ ๑๓ ก่นยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ท'มเศษเสด็จทรงพระราชยานแต่เกยพระที่น”งจ”กรกรีมหา 

ปราสาท ไปประท”บว”คพระศรีร”ตนสาศดาราม ทรงต”ดสินรางว'ลเครื่องโต๊ะ 

เวลา ๑๐ ท่มเศษเสดจขืน 

ว'นที่ร'ชกาล ๘๓๔๓ วน ๒ ฯ ๑0 คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
? 

ว'นน ๑๔ กนยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ท่มเศษเสด็จทรงรถพระที่น่งไปประท”บพระตำหน”กสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราชว'ดบวรนิเวศ จนเวลายามเศษเสด็จกล”บมาประทับใน 

(^0 



วดพระศรรตนสๅศฤๅ7าม ทรงฅ่ดสินรๅรๅลเต7องโต๊ะ เวลา ๑0 ห่มเศษ 

เสด็จขั้น 

วนทรชกาล ๘๓๔๔ วน ๓ ฯ’ ๑0 ตํ่ๅ บเถๅะตรูศก็ ^1^^^ 

วนท ๑๕ กนยายน ร,ศ, ๑๑0 {พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ทุ่มเศษเสด็จทรงรถพระที่น”งไปประนต๊บพ7ะต๊ๅหน71ส3าเด็จ 

พระบรมโอรสาธราชวตษๅรนเรต จนเวลา ทมเศษเสดจกล”ปมๅปร"ท่ษ 

ไนว”ดพระศด็รตนสาศดาราม ทรงพระราชทาทุ่รางวสเตร์5าา 

๑๐ ทุ่มเศษเสค็จุขน 

วนที่รชกาล ๘๓๔๕ วน ๔ ฯ ๑0 คํ่า บเถาะตรศ^ 

วนท ๑๖ กนยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓,ฐ) 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จออกขุนนางตามเคย พระศด็เสนานำนคูด 

ในกรมมหาคไทยขั้นกราบบ”งกมทุล ^ ฉบบ 

ฉบข ๑ บอกพระยาราชเสนาฃาหลวงประจำหๅเนํ0งลๅ0^น^นํนํ 

ออกเฉียงเหนือ ลงวนที่ ๒๕ มิถุนายน ๑๑๐ ว่าราชวงษ์ผุ้ว่าที่ฐฺปฐาดเมืคูง 

๖ ๐ 

กระเษตรวิไสย จ*คได้เวินส่วยแทนผลเวิว -เ-. มอบให้ราชบุค,7ว่าที่ 

พระศรีกระเษตราธิไชยคมลงมาส่ง 

ฉบ"ป ๒ ฃอราชบุตรเที่นที่พระศรีกระเษตรานชยเชำ^นํคู, 

วิไสยขึนเมืองสวรรณ/เม 

๕๐ 



ฉบบ๓ บธกเมืองมกคาหาร ลงวํนที่ ๒๔ กุมภาพนธ ® ๐๙ ว่าเมือง 
๗ 

มกดาหารแลเมืองขํ้นจ้คได้เงินฅรา —— มอบให้ราชบุตรผ้ว่าราชการเมือง 

คมลงมาสมโภชโสกันต์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

ฉบไ] ๔ ฃอราชบฅรเบนทีพระจนทรสุริยวงษเจาเมืองบุกด''นาง' 

ฉบไ] ๕ ว่าคนโททองคำ ๑ กะโถนทองคำ ๑ พานหมากเงินกลีบบว 

เครื่องในพกัอมทองคำสำรไ] ต กระบี่บ*งทองเล่ม ๑ หมวกตุ้มบี ® เสือ 

ทรงประพาศ ๑ ลกประคำทองรไ)ยแปดสาย ® ฃองพระจนทรสุริยวงษ 

เจำเมือง พานหมากเงินเครื่องในพรอมสำริบ ๑ คนโทเงินถมยาดำ ® 

กะโถนเงินถมยาดำ ® กระบี่บ*งเงินเล่ม ® ลกประคำทองรอยแปดสาย ® 

เครื่องยศอปขีาด ได้มอบให้ราชบุตรผู้ว่าราชการเมืองคุมลงมาล่ง 

ฉบไ] ๖ ว่าฃอหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพพระอมรฤทธิธาดาเจไเมือง 

พาลกากรภม ฉบบ ๗ ว่าไค้รบหบศิลาน่าเพลิงกบผาไตรรมรองทาว ชง 

พระราชทานในการศพพระวินทรสริยวงบไดหาอารดพเลงา'แลว ซอถวาย 

พระราชกุศล 

พระสรินทรามาฅยนำบอกในกรมพระกระลาโทมขํ้นอ่านกราบกังคม 
จ 

ทล๒ฉบ่บ ฉบบ ® บอกเมืองรนอง ลงวนท ๏๐ พฤษภาคม ๑๑๐ วา 

พระยารฅนเสรเทำแผนที่ไปถึงเมืองชุมพร เห็นราษฎรพูดกันว่านายชู 

อำแดงแผว ตำบลบำนหกังเคิยทองที่เมืองมริดเบี่นผู้มืบุญได้แต่งให้กรมการ 

ไปสืบดเห็นว่านายชอำแดงแกัวเบ็นคนเสืยา'ริด 

ฉบบ ๒ บอกเมืองชมพร ลงวนที่ ๓® กรกฏาคม ๑๑ว ว่ามืตรา 

พระคชสีห็ออกไปว่าให้หาตวนายชูอำแดงแผ'ง3าาสยิบถานได้ค■งามแลวให้ส่ง 

(^๑ 



เขามา ณ กรุงเทพ ๆ นนได้เอาตํวมๅขงแลถามเท้ฦๅๅมแลๅ เบนกนเสียธุริฅ 

ชาวบานกคลายนบถือไบเทๅญแ^เๅ'คู.แ'เ^] 

วิงดารสสงพระยานรนทง•ๅๅถืๅไม่มีด้ถคูแคู'511^บ่สีคูรุ^'[บ่ถืแ^ 

ถายงมผนบถออยเหเอากๅล่รเ^ดูๅนๅ แเ^ กรงเทพ ๆ 

แลวดารสถามพระยามนกรี'3ๅ1ๅๅรที*ฐ่อนแร^น-^ร.)^คู^^ๅดูน)ถืน*รุเ 

เอาเงินทีไหนทำ พระยามนฅรีกราบบำคมทลว่าเบ็่นเาๅรช่คูนแร)น^ถืคูนำยู 

วิดเอาเงินสวยทีเมืองราชบุรีทำ แลวพระยามนดรีกราบบำกมทคูด้อเน]ว่า 

ทนาวงนนคิดจุะทำเบ็นกึกแถร'เว่คูำนรีที]ทีคูน^ดู่ๅ)ทีน,ทีๅเ^จุ!!^^^^ดูคู^^^^^ 

คงวิะเบ็นการสนุกได้ วิงดำรสถามว่าจุะทำตามแผนทีทีคูๅายูนนบุ'! นเร2)ยู'! 

มนตรกราบบงคมทูลว่าจุเ;ทีาตานแผนทีน*ที จึงคำรสว่าเมือรราชนเรีพั๊น)มืคู^ 

เไคิแลวพอวิะทำไหสนุกได้ วิงดำรสกำพระองคิ!สณ์ว่ารีที^)สด้จุ)ดูำที 

ฅามเคย หาบนทมหลบไม ตอบาย ๓ โมงจึงบนทมหลำ แลำไปบำทม 

คืนเอาทุ่มหนึง ให้เวียน พระเศียร 

แลวพระศรเสนานๅๅ•ๅชบุฅ7ผูว่าทีพระศรีเกษฅ7าธิไชยเมืองเกษฅร 

วีไสย ๑ ราชบุตรผู้ว่าที่พระวินทรสุรยวงษามืองมุกดาหาร ๑ เผาทูลลออง 

ธุลีพระบาท วิดขผงได้คนละหนึ่งหาบฃอพร-ราชทานทูคู)คูคูนุ น คู^"ๅยู 

แลวพระยาศรสงหเทพนาอุปสูาด @ ราชๅงบ ๑ เมองสกลนคร ๒ 

พระสิทธิศกคเวิำเมืองสว่างแดนด้น ๑ อุปซีาดเมืองสุวรรณทูม ๑ พระนอร 

ภำคืเวิาเมืองบุรีรำ ๑ รวม ๕ นายก™ถวายบำคมลากลืำเน]ป,ๅ 

ราชการบานเมือง โปรคเกลาๆ ให้พระราชทานผาพรรณทุ่งห้น))ที)อร์คู^ยูว่ 

นนวิะได้กลำขํ้นไปเปลียนกำที่เมืองตานตำ))หที,ยูก แลำโปรด)กคูำๆ 

พระราชทานสญญาบำร ๔ นาย คิอ ให้นายทีวนอาจุารียู เที่นดูนปา)นจุ! 

วรญาณ มีตำแหน่งราชการในกรมศึกษาธิการ ถืคูคํทีด้นา ให้นายูจุำ 

(^เดุปิ 



อาจาริย์ เบ็๋นขนบรรหารวรอรรถ มีตำแหน่งราชการในกรมศึกษาธิการ 

ถือศกดินา ๕00 ให้นายใจ เบ็'นหลวงศาวคณฆราณํฅถ์ มีตำแหน่งราชการ 

ในกรมธรรมการ ถือศำศินา ๘00 ให้นายฉฅรวิสุทธิสมาจาริย์ เบ็่นขุน 

วิสุทธิภโแฑาจาริย์ มีตำแหน่งราชการในกรมเดกชา ถือศกดินา ๓00 

เวลา ๕ ห่มเสศเสด็จขน 

วนทร่ชกาล ๘๓๔๖ ว็น ๕'^๑๐ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนทึ ๑ณ์ กไเยายน ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลายามเสศเสด็จทรงพระราชดำเนินจากพระทีน”งวิกรกรีมน''' 

ปราสาทไปประทไ]ที่ศ”ลลำษณส^าน ทรงจดเครืองโต๊ะฃองหลวงอยู่จน 

เวลา ๑๐ ทุ่มเสด็จขั้น 

อนึ่ง ในการเฉลิมพระชนม์พรรษาบี่นึ่ โปรดเกลาๆ ให้พระบรมวงษา 

นวงษ์ ผืายน่า ผืายใน แลฃำราชการไทยจีน จ*ดเครื่องโต๊ะเฃำมาฅไที่ 

ปรำยาวน่าศ”ลิล*กษณสฐานสองหล'งตามเคย แด่โต๊ะหลวงแลโต๊ะฃ์างในนน 

ด่งทีศ”ลิล”กษณส.'จีาน 

วนนรา]กาล ๘๓๔ต่) วน ๖'^ ๑๐ ศา บเถาธํ]ศรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๑๘ กนยายน ร,ศ, ๑ด๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลายามเสศเสด็จออกพระที่น”งอมรินทรวินิจชิ'ย ทรงจุดเทียนเห่า 

พระองค์ ฃำงพระที่น”งเสวตรชิฅ่ร แลเทียนพระมหามงคล เทียนเครื่อง 

นม”ศการแลวทรง โปรยสหร่าย แลทรงเจิม พระพุทธ รูปประจำพระชนม์- 

๕!๓ 



พรรษาซงหลอ!นๅ'14ท ๓ กนยายน แลวเสคขิทรงพระราชยานแต่!,กยหเ7ะ 

ทนงอมรนทรวนจุขิ,ย!ป!]ร“'อ!4ทศํลลกษญ,สถาน ทรงทอดพระเนตรเอรื่อง 

โฅะของหลวงอยูดา3าสมฤวร แลวเสด็จทรงพระราชดำ!,'แนI,ฃิๅ!ป!น 

วดพระศรีรตนสาศดารา3ง 

จงพระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษว!รประการ เสนา!!ด็รีๅ 

การฅางประเทศ นานกองคดวงจกษ!นองดน!รดร!เมองกมพชาธิ!!ดี เฃ๎ๅ!ป 

ถวายคอกไม้ธูปเทียนสมกเฃๆมาเบื่นฃๅอึ่รอร“อ,ม!อ^^3งภาร!นกรุงเทพ 

มหานคร จงมพระราชคารสปฏสน^านควยตามสมดรร แลวเสด็จพระราดู 

ดำเนินเฃาไนพระอุ!บสถทรงถวายไตรผดีดีามดํอ แก'พระวิไนยกิจ!กศล 

แลเปรียญ ๔ รูป รวมพระสงที ๕ รูป แลำทรงจุดเทียนเต่าพร“0รดี 

แลเทียนนมศการพระมหาม;นิร‘ต่นปฏิมากร พอพระสงทีออกมาดรอรไอร 

แลวกลบเฃามานงตามลาดบ ทรงจดเทยนเกรองนมศการ พระสงที ^ รป 

เจริญพระพุทธมนฅ์แลำทรงจุดเทียนบูดูาเ■กวดา.แอเอรา“อ์ !หรเริมบุชา 

ต่อไป แลวเสด็จพระราชดำเนินกลบมาประทบทีดำลต่ษแเสกๅแ .กรงอ0ด 

พระเนตรเครือง!ด๊ะอย่จนเวลา ทุ่มเลศเสด็จทรงพระราชยานกสํต่ตาม 

ทางเดม แลวปร“ทบ!นพระทนง,พศาสทกษเแ !ปรดเกสา 'ร!หนมนต 

พระอรยมุณ ๑ กบถานานุกรมวคราชประดษ^ (5! รวมเบนพระสงที (เ; รป 

เฃำไปแลำ ทรงจุดเทียนเต่าพระองด็ ฃำงพระแต่นมณฑล ทรงถวายไตร 

แพรย่ามโหมดเทศแก่พระสงที ๕ รูป พระสงทีรไ]ไตรออกไปดรองแกพุ 

กลบเฃามานงตามลำดบ ทรงจุดเทียนพระมหามงดล เทียนเครื่องนมดการ 

พระอริยมุณีถวายศิลแลำ ทรงจุด เทียนโต๊ะเครื่องสการะพร!;ส“ยาม เกรา 

ธิราช แลเทียนบฅรนพเคราะห์ทีน่าพระสยามเทวๅธิรๅดู แลำโหรก็เดูำไป 

บูชานพเคราะห์โดยย่อ พระสงทีก็เจริญพระพุทธมนด็นพเครา“ทีตา3!เดย 



แลํวโปรดเกล๎า ๆ ให้ประชมกอมมิตตีฅํคสินเครืองโต๊ะลายผกชีซางสิที 

น่าพระสยามเทวาธิราชโต๊ะหนึ่ง เวลา ๑๐ ทุ่มเสศพระสงฆเจริญพระพุทธ 

มนต์จบ ถวายอติเรกพระพรลากล!)เสด็จขน 

อนึ่ง พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถวดพระศรีรตน- 

สาศดาราม ว!ละ ๕ รปท^งสามเวลานึ่ จะได้มารไ]พระราชทานฉนทใน 

พระที่น”งอมรินทรวินิจฉํยพรอมกไเในว!ที่ ๒๓ ก!ยายน 

อนึ่ง เมื่อทรงพระราชดำเนินแต่เกยพระที่น”งอมรินทรวินิจชิ.ย มี 

ตำรวจแห่นำเสด็จ ๔ กน คือพระยามหาเทพ ๑ พระยามหามนตรี ๑ พระ 

พรหมสุรินทร์ ๑ จมื่นราชานบาล ๑ จึ่งดำรสส”งพระยาอนุร”กษราชมณเฑียร 

ว่าตำรวจน!ยไม่มีใกรมาแห่นำเสด็จ ให้กรมว!เกาะเอาฅำมาช่งเสียบำง 

กรนเสด็จประท่บที่ศ่ลลกษณสถาน ซึ่งดำร!ส”งพระเจาน!งยาเธอ กรมหมื่น 

ประจ!ษศิลปาคม เสนาบดีว่าการกรมว'ง ให้เกาะต!เจไกรมปล! กรมจ่า 

กรมพระตำรวจ เขไมาขํงไว้ในพระบรมมหาราชว!ให้เรียกค่าเกาะบาทหนึ่ง 

ตามเคย แลข!ไว้กว่าจะสินการเฉลิมพระชนม์พรรษาแล!จึ่งปล่อยต! 

ให้กล!ไปบาน 

วใ41ไรซศาถิ ต่๓๔ต่ วน ๓เ^๏๐ คา บแาาะ?ารคค ๑๒)๔๓ 

ว!ที่ ดลิ่ กนยายน ร,ศ, ๑ด๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชไ ๔ โมงเสศโปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จพระเจ่าลกยาเธอ เจไพ้า 

ชายมหาวชิราวธ เสด็จออกเลยงพระสงฆ์ ๕ รูปที่มาเจริญพระพุทธมนต์ 

ในพระที่น”งไพศาลทกษิณ แล!ทรงจุดเทียนโต๊ะเครีองสงเวย อาล!ษณ 

๕๕ 



อานประกาศพระสงฆร!)พระ■ราช‘เาานฉํน แลวทรงประเกนของ!ทยทานตา!) 

สมควร พระสงฆถวายอนุ!มทนา อติเรก พระพรลากลิบ 

เวลาทุ่มเสศเสด็จทรงพระราชยานแติเกยพระติ’น'^งจุกรกรี!!)!เระทบ 

ในวคพระศรีรฅนสาศคารา!) ทรงถวาย!ฅรย่า!)ตา!)เคย แก'พระ!)งคลเทพ 

มุนี ๑ เปรียญ ๔ รวมพระสงฆ์ ๕ รู!] แลวทรงจุคเติยนเครื่องน!)คการ 

พระพุทธรูปต่าง พุ แลเทียนบูชานพเคราะห์ พอพระสงฆ์เจริญพระพุทธ3านด็ 

เสด็จพระราชคำเนินมาประท่บที่ค”ลลิลิบเาเกกาน 

พระศรีสมบต นำบรรพชิดผายยวนผายจีน แลยวนนายกองปลค 

กองกรมแจว แลยวนบน!')/เญ แลพระยาพระหลวงเจา/)าบจุ' เผาทลลอองธล 

พระบาท ถวายเกรีองบูชาต่าง พุ ตามเคย มีพระราชคำรำ)ปจุา!สยคำยตๅน 

สมควร แลวโปรดให้กอมมีฅฅีฅคสินเครื่อง!ติะ เวกา ฐ. ท่มเสศเสด็จุทจุ^ 

พระราชยานมาประทบในพระทีน'งอมรินทรรินิจุฉย่ ทรงถวายใฅรผำสลบ 

แพรแก'พระสงฆ์ ๓๙ รูปว'คนิเวศธรรมประว'ติ มีพระวรวงษเธอ พระองด็ 

เพ้อรุณนิภาคุณากรเบ็่นประธาน แลวทรงจุดเทียนเท่าพระองด็แลเติยน 

พร4'ม'!งาม■ปคล ครนพร^สงร)ครอง!ตรเชามานงตามลาคบแลวทรงจุคเทยน 

เครื่องนมศการพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนด็ ในการฉลองพระชน3^พจุรบา 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเจริญพระพุทธมนด็จบ พระสงฆ์ถวายอติเรกพระพรลากสติ 

เสด็จทรงพระราชยาน!ปประทติติ'ศ'สิลติษแเสกาน ทรงพ้ดสินเครื่องโต๊ะ 

ต่อไป เวลา ©๐ เสศเสด็จขน 

อนึ่ง เมื่อเสด็จจากพระทีน'งอมรินทรวินิจฉํย่ ผ่านน่าห์ติงเวรชาๅจุำ 

ทรงจุดคอกไม้เพลิงเปนการสมโภชพระพทธรปตา3าฐรร33เนิย3ง 

๕๖ 



วํนท{ชกาล ๘๓๔ว‘น ๑ ฯ ๑0 คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 
, ๓ 

ว็นท ๒0 ก'นยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเสศโ!]รคเกลำ ๆ ให้สมเค็จพระเจำลูกยาเธอ เจำพ้า 

ชายมหาวชิราวธเสด็จออกเลยงพระที่พระที่นํงอมรินทรวินิจฉย อาลกษณ 

อ่านประกาศฅามพระราชพิธี 

เวลา ๒ ท'มเสศเสด็จออกพระที่น”งจ่กรกรีมหาปราสาท เสด็จทรง 

พระราชยานไปประท'บที่ประตวำ'เพระศรีรฅนสาศดาราม เสดจพระราชดำ- 

เนินเขำในพระอโบสถ ทรงถวายไตรพระสงฆ์ ๕ รปมีพระธรรมทานาจารย 

เบ็่นพระประทาน แลทรงจดเทียนเครืองนม!ศการ เทียนกำลงเทวดา แลว 

เสด็จมาประท”บที่ศ่ลลำ’.ษณ.สถาน จนเวลายามเสศเสด็จทรงพระราชยานมา 

ประท”บที่พระที่น”งอมรินทรวินิจนิย ทรงถวายไตรย่ามแก่พระสงฆ์ ๖๐ รูปที่ 

จะไค้เจริญพระพทธมนต์มีพระเจำบรมวงษ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ 

เบ็๋นประธาน พระสงฆ์ครองไตรแลว ทรงจดเทียนเครืองมนศการแลวเสด็จ 

ขั้นเสวยแลเปลี่ยนเครื่องแต่งพระองค์ที่พระที่น”งไพศาลท่กษิณตามเกย เวลา 

๔ ท่มเสศเจริญพระพทธมนต์จบ เสด็จออก พระสงฆ์ถวายอติเรกพระพรลา 

กล”บ เสด็จทรงพระราชยานมาประท”บที่ศ”ลล”กษณสถาน โปรดให้ตรวจต’?!สิน 

เครื่องโต๊ะอย่จนเวลา ® 0 ทุ่มเสศเสด็จชิน 

อนึ่ง เมื่อเสด็จทรงพระราชยานไปว'ดพระศรีร'ตนสาศดาราม จ็นบุญ 

อย่เมืองนครนายกถือธูปเทียนแลตอกบ*วิมอบเผ''เอยู่พี่สม''เม'หญ"''มี''กํลล'ก่ษณ 

สถานรองถวายต'วิ แลวรองกล่าวโทษว่านายโตฃ'บไล่เอาที่บำนเรือนฃอง 

๕!0า) 



จนบุญไป โปรดเกลา ๆ ให้ขิมืนสุรฤทธิพฤฒิไกร มาสอบถามว่าเปนคนดี 

ฤๅกนบา จมืนสุรฤทธิมาสอบถามได้ความแลๅกราบบห้กมทลๅาฒิงไม่เฏิ'นบ่ดี 
แท้เบ็นแต่บอ ‘ฤ จึงดำรสสงให้พวะยามทามนตดีคดีฎ^กวกด้กรู3^ 

ฅารวจในขวาเอาฤวจุนบุญูไปม0ม,ให้จุๅพวะยๅดีม่ม,มเด้มคดีดีค3าหนายก 

วนทรชกาล ๘๓๕0 วน ๒ ฯ ๑0 คำ ณถาะฅรศ?า ๑๒๕๓ 
0. 4 ,,, ^ 
วนท ๒๑ กนยายน ร^ศ^ ๑๑0 (พ.ศ, ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๕ โมงเสศโปรดเกลำ ๆ ให้สมเค็จุพระเว็าลกยๅเ,ฐ0 เ^จุบุคๅ 

ชายมหาวชิราวุธ เสด็จออกเลียงพระสงฆ์ที่พวะที่นำ0มดีมพ^วิ3โจฉย 

เวลาเทยงเสศทวงเคดี0งกวีมวมววฆ์,^5*!ด็จออกในพระที่นำจุ่ำว0ดี 

มหาปราสาทองค์กลาง ประทบภายใฅ้พวะมหานพ!]ดลเสวควฉ'ม่รู พวะบวม 

วงษานุวงษแลฃาราชกาวผ่ายทหาวพลเดีฎน แลราชทฅกงสลต่างประเทค 

แต่งฅวเต็มยศเผาทูลลอองธุลีพวะบาคลๅๅยไ^ยูนง^^บุ^-บ่-^ 

สน^านตอบ เวลาบายโมงเสศเสดา)ขน แลวเสดืขิออกพวะทีนำจุล■าลดีนคา 

ปราสาทมุขดำนตว■ห้ออก ทรงรบฃองพระบรมวงษานุจุงฆ์นลดูบุ,ๅดู7าร 
ผู้ใหญ่แลซาวต่างประเทศทูลเกลบุถวายแสำเสทีชุ^^ 

เวลาบ่าย ๒ โมงเสด็จออกพระที่นำอมดีนทวชินิจุจุทียค,งจุล3ทียน 

เครืองนมศการแลำ ทรงจุดเท้ยนโต๊ะเครืองสำเวยอาทีลบเนด้าน77าศ 
ตามพระรฬท้ธิ แลวเสด็จพระราชดำเห้นไปประทบพวะที่นำ,ที^,^ 

เปลองเก7องแลวทรงเครืองพระกระยาสนาน เสต็จุสู่ที่สวงมุ,77ศก 

พราหมณ์เบ่ำสำชิ เจาพนกงานประโคมแฅวสำชิ ลนคดี พวะสง7วคถวาย 

ไชยมงคล แลำพระเจำบวมวงบ่เธอ กรมพวะปวเวควดียาลงล,ฒิ 7ะเจ่า 

๕?^ 



นิองยาเธอ กรมหมื่Vเวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระพุทธโฆษาจาริย ถวายนำ 

พระพทธมนฅ์ เจำพน์กงานถวายนํ้าพระเฅาต่าง พุ โหรพราหมณถวายนำ 

กลคส*งข์ฅามไสยเวทเสร็จแล๎วเสด็จสู่พระที่น*งราชฤคี ทรงพระภูษาตามสีวน 

ทรงฉลองพระองค์ครึ่งยศ ประดิบเครื่องราชอิศริยาภรณ์ เสด็จออกพระทีน”ง 

อมรินทรวินิจฉ”ย ทรงจดเทียนพระมหามงคล แลวทรงประเคนเครืองไทย 

ทานพระสงฆ์ก็ถวายอนโมทนา อติเรก ถวายพระพรลากลบ โปรดเกลา ๆ 

พระราชทานเงิน ด0 ตำลึง ผาสำหร*บหนึ่ง แก่ฃาราชการทีมีบนดาศกดิ 

ที่สงอายผ็ายนำ ๒๐ คน เวลาบ่าย ๓ โมงเสศเสดจขึนพระราชทานฃาราช 

การมีบ*นิดาดิกด็ที่สงอายผืายไนอีก ©๙ คน เท่าพระชนมพรรษา ๓๙ บี 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จพระราชดำเนินแต่พระที่น”งจ้กรกรีมหาปราสาท 

ไปลงเรือพระที่น”งแอนมิกงที่ท่าตำหนิก่แพ ทอดพระเนตรโคมไฟตามลำนา 

ผายเหนือถึงปากคลองสามเสน ผายใต้ถึงศุลกากร เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จ 

กล*บี มาประท*บีที่ศ่ลล*ก่ษณสถาน แลวโปรด เกลา ๆ ให้ฃางในออกทอด 

พระเนตรเครื่องโต๊ะ เวลา ©๐ ทุ่มเสศเสด็จขึน 

อนึ่ง ในการเฉลิมพระชนม์พรรษาบนึ่ โปรดเกลบี ๆ ให้แจกทานแก่ 

กนชราคนละสลง ฅ^แฅวนที ๑๙ วนท ๒๐ วนน ๒๑แลสมเคจพระเจา 

ลกยาเธอ ทรงแจกที่พระที่น”งจ*กรกรืมหาปราสาท ๒๐๐ คน แห่งหนึ่ง แจก 

ฃ็างในพระบรมมหาราชวง ๒๐๐ คน แห่งหนืง แจกทีน่าคลลกษณสถาน 

๔๔๙๓ คน แห่งหนึ่ง รวมท'งสามแห่งเบน ๔๘๙๓ คน รวมสามวนเบ็นคน 

๑๓๘๗๙ กน 

อนึ่ง ว*นินึ่ เวลาเชที่ ๒ โมง เวลาเที่ยง เวลาบ่าย ๔ โมง เจาพน*ก- 

งานทหารบนใหญ่ ทหารร*กษาพระบรมมหาราชวา แลทหารเรือยิงบึนสลด 

ถวายไชยมงคลท*งสามเวลา 

๕ลิ่ 



1 

วนทรชกาล๘๓๕๑ ว‘น๓ฯ ด0คำ ณถา2;ตรศก็๑๒๕๓ 
0/4 ^ 
วนท ๒๒ กนยายน ร,ศ^ ๑๑0 (พ.ศ. 

เวลา ๒ ทุ่มเลศเสด็วอยิกพระที่นํงอมรินทรวินิวิฉย ทรงถวายผ็าไฅร 

แกพระสงฆ ๓๐ รูป มหมอมเจาพระพุทธบาทบิลนท์ธรรมเจุถีย์ญ็นปรุ■ะธ■ๅน 

พระสงฆกรองไตรแล•รุทรงธุฅเ^บิ'เ^,ๆริคูรุ,^ฐ].เ^.^^^^^^จุ 

มนต์ เวลา ๔ ทุ่มเสศเจริญพระพุทธมนบิจุบ พระสงรริถวาย0นฺเมทนา 

อตเรก ถวายพระพรลากลบ เสด็จทรงพระราชยานนบิเกยพร-บิ03ารินทร 

วินิจฉ้ย่ มาประทบทีปรำน่าศลลกษณสถานประชุมก0มบิทบิทกบิ31ชนเครื่อง 

โฅะทจะไดรางรุลตอไป เรุกๅ ท่มเสศเสค็จุขั้น 

วนทรชกาล ๘๓๕๒ •รน ๔ ฯ ๑๐ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๒๓ กนยายน ร,ศ, ๑^0 (พ,ศ^ ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเสศโปรดเกลบิ ๆไท้สมเด็จุพร-เจุบิกกยๅเ,ธอ เจุท้พ้า 

มหาวชราวุธ เสดจออกเลยงพระสงรเ รุ-ป คอพระสงรุาบิเจุริผูพรุ-;พพฐ. 

มนต์เมอเวลาคืนนี^๓0 รูป ที'ในพระอุโบสถวำพระศริรทนสาอทๅรุๅ^บิ0 

๑๕รูป^จงรวมเบนพระสงรุไ,.,.รุป รบพร-รุรุชทรุ3เฉน ไนพรุ-บินั^ 

อมรินทรวินิจฉำเส?จุแลำ ทรงถวายฃองเครื่องไทยทรุนทรุนกน0จุ, 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกพระท้นงอมรินทรวินํจุนัยทรุงฐรุรุ3รุ ก3าเด็จุ 

พระพุท.!ฆ--,1จหุ้' ^วรยเท™™ร™ร,ก-ณงทงร พระพรหมฆนีก์ำ 

เทศน™คกกุครก-ณ™พรุ ก,รุ™แ*เร^,,,™รุ, บรุมเห่พระเดกุ™, 

เ.อเ,,พรุช,ย,-ก,พรพุ,ห,,ก ถ,,ย!ศ,แก,ก,รุ่รหร.,,,รุานัพุ่;ท้ 

ไว๐ 







.... ตำลึง แลํวพระสงฆ์ถวายอนโมทนา ถวายอติเรกพระพรลากลบ เวลา 

ยามเสศเสด็จทรงพระราชยานแต่เกยพระ ที่น”งอมรินทรวินิจฉยไปประท*บปรำ 

น่าศลล*กษณสถาน ประชมกอมมิฅฅีฅดสินรางวลชนเครืองโต๊ะต่อไป เวลา 

๏0 ท่มเสศเสด็จขน 

ว่นที่ร'ๆ(กาล ๘๓๕๓ วไ! & ฯ ๑๐ คํ่า บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
(ภ) 

ว'นที่ ๒๔ ก่นยายน ร,ศ, ด0๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ท่มเสศเสด็จออกพระที่น’งอมรินทรวินิจฉํยทรงธรรม พระ- 

ธรรมวโรคม ถวายเทศนารฅนสตรก’ณฑ์หนี่ง พระวรวงษเธอ พระองคเจา 

อรณนิภาคุณากร ถวายเทศนาเมฅสตรก’ณฑ์หนึ่ง พระธรรมไตรโลกาจาริย 

ถวายเทศนาเทวฅาอุทิศก’ณฑ์หนึ่ง โปรดเกลไ ๆ ให้สมเด็จพระเจ’าลูกยาเธอ 

เจ’าพ้ามหาวชิราวุธเฃ็าถวายไฅรแลเครื่องบริฃารก\แงินตราก*ณฑ์ละ -- 

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอติเรกพระพรลากล’บ เวลา ๔ ห่มเสศเสด็จ 

พระราชยานแต่เกยพระที่น’งอมรินทรวินิจฉ’ย ไปประท’บที่ศ’ลล’ก่ษณสถาน 

ทรงประชุมต่ดสินรางว’ลชํ้นเครื่องโต๊ะต่อไป เวลาเชไโมงเสศเสด็จขน 

อนึ่ง เมื่อประท’บทรงธรรมอยู่ในพระที่น’งอมรินทรวินิจฉ’ยนน 

โปรดเกลไ ๆ พระราชทานส’ญญาบ’ฅรแก่ฃาราชการ ๕ นายให้พระยาสนทร- 

บรี ศรีพิไชยสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองนครไชยศรี เบนพระยาทิพยโกษา มี 

ตำแหน่งราชการในกรมท่ากลางคงถือศ้กดินา ๓000 ให้หลวงพินิจวิร'ชกิจ 

เบ็๋นพระไพรไ(พากย์ภ'กดี มืฅำแหน่งราชการในกรมท่ากลาง ถือศ’กดินา 

๘0๐ ให้หมื่นวิเสศอ’กษร เบื่นหลวงพินิจวิร’ชกิจ มีตำแหน่งราชการในกรม 

ท่ากลาง ถือศ’กตินา ๖00 ให้นายหนา มหาดเล็กเวรสิทธ บฅรพระยๅ 

๖๑ 



วชยาธบค ผวาราชการเมืองจุ)น,ทบูรี เบ็'นหลวงอดมภ่กดี มีฅำแหน่งราชการ 

ในกรมทากลาง ถอกึกดนา ๖00 ให้นายเสกึฅิ!มซาเรีย บฅรมิศเฅยิร์หลย 

ซาเวย เม่นหลวงจำนงดิ^การ มีตำแหน่งราชการ!นกรมท่ากลาง ถือท่กดินา 

๖๐๐ 

พอทรงธรรมเสรจุแสๅ เสคจประทบทีฏฎฤข!ท่.141ง พระเจทีน์องยา 

เธอ กรมหมนประจกษศิลปากม เสนาบทีว่าการก7มวํง ฃาหลวงใหญ่ที่ ๑ 

หมอมเจาวฒนา ในพระบวรวงษเธอ กรมทมืนสิทธิอขมการ ฃั๊ๅหลวรที่ เฏ 

เผาทูลลอองธุลพระบาท กราบถวายบงกมลาขึมไปจุกราชกๅร ณ ห'วเมือร 

ลาวพวน ประจาอยูหวเมองหนองกาย คามกระแสพระราชกำริห์ 

มพระบรมราชโองการโปรกเกลา ๆ ให้กรมหมืมประจุทีๅบกิลบ่ๅกฐ^. 

เผาทูลลอองธุลพระบาทนาพระทแง ทรงหลงนาพระมหาสงข แลทรงเจุม 

พระราชทานแลว โป?กเกลา‘รพระราชทานฉลองพระองกเ^ 

พระแสงยบุนผกถม ๑ แลวพระราชทานฉลองพระองก(^^^'รู^^ทีธิเ ^ เ^เ^สิ 

หม่อมเจทีวทีมนา 

แลวพระยาศรสงหเทพ นาหลวงวชิฅสรสากร ฃาหลวงที ^ จุที 

เสนีนิเวศรํกษ ผู้ช่วยข่าหลวง จำช่วงไฟประท่ปวง ผู้ช่วยฃานลๅง า 

ราชวงษ์สิทธิ ๑ นายรอยเอก ชุนสิทธิพรหมา ๑ นายถืจุเกาถื ผุ้ช่วยกรม4ร 

นอก ๑ หม่อมราชวงษ์เชอ ๑ หม่อมราชวงษ์บุย ๑ หม่อมราชวงษ์ท่ถื ๑ 

นายพน มหาดเล็ก ๑ นายพุ่ม มหาดเล็ก ๑ นายท่ย มหาดเล็ก ๑ นายตุ* 

มหาค เลก ๑ นายสล0^ มหาค เลก ๑ นายรอยเอก นายแยม วาทนายพแครี 0 

นายรซ้)ยเอก นายพิน ® นายรอยโท นายหรค ว่าที่นายรอยเธก ๑ นายรอยอถื 

นายกอน ว่าที่นายรอยโท ๑ จำนายสิบ นายบุญ ว่าที่นายรอยโท ๑ จำนายสิบ 

นายแสง วาทนายรอยคร ๑ รวม 123๑ ^ก?ใใ-)ถวายบงกมลา คามเสก็จุ 

๖1ต[) 



พระเจานิองยาเธอ กรมหมื่นประจ่กษศิลปาคม ขํ้นไปราชการเมืองหนองคาย 

นายพไแอก พระเจนิน’องยาเธอ พระองค์เจนิวํฌนานุวงษ ราชองกร”กษ ซึง 

ประจำเมืองฝรนิเสศ พระเจนิน’องยาเธอ พระองค์เจนิว”ฌนานุวงษ ได้เฃาเผา 

ทลลอองธลีพระบาท กราบถวายบำคมลาออกไปรกษาทางพระราชไมกรี 

ฅามกระแสพระราชคำริห์ 

ทรงโปรดเกสนิ ๆ พระราชทานนำพระมหาสงชแลทรงเจิมพระราชทาน 
I 

แลำพระยาพิพ*ฌน์โกบา นำหลวงวิเสศวิร”ชถาน ผู้ช่วยราชทูฅ ต หมืน 

วิเสศอ”กษร ผ้ช่วยราชทฅ ๑ น”กเรียน ๗ คือหม่อมเจาอุปพทธพงษ 

ในพระเจนิน’องยาเธอ กรมหมื่นศิริธ่ชสนิกาศ ๑ นายทน บุฅรพระสุธรรม 

ไมตรี ๑ นายเจริญ บุตรพระสถนร”^ยาธิบาล ๑ นายผล บุตรพระไพรช 

พากย์ภกคื ® นายผาก บุตรหลวงฤทธินายเวร @ นายเลื่อน บุตรหลวง 

วิสตรวิร”ชถาน ๑ นายเรือง บุตรขุนอ”กบรสมบํฅ (รอด) ๑ เมืองฝร’งเสศ 

๙ นาย 

พระยามหาโยธา ราชทฅวิเสศ ๑ หลวงยศโยธี ผู้ช่วยราชทฅ ๑ 

นกเรียน ๑๐ คือ หม่อมเจนิอุดมดิเรกลาภ ๑ หม่อมเจนิชายกลาง ๑ ใน 

พระเจนิน’องยาเธอ กรมหมื่นภธเรศร์ธำรงศ’กดิ ๒ หม่อมราชวงษนพ บุตร 

หม่อมเจนิปาน ๑ หม่อมราชวงษโต๊ะ บุตรหม่อมเจนิถนอม ๑ นายภาศ 

บฅรพระยาภาสกรวงษ ๑ นายฉาก บุตรพระยาอนุชิตไชยชาญ ๑ นายชื่น 

บฅรพระยาทิพยโกบา ๑ นายสว”สดิ บุตรเจาหมื่นเสมอใจราช ๑ เมือง 

ลอลดอน ๑๒ นาย พระยานนทบรี ราชทูตวิเสศ ๑ นายเริก น’องชาย 

พระยานนทบรี ผ้ช่วยราชทูต ๑ น”กเรียน ๔ หม่อมราชวงษใหม่ บตร 

หม่อมเจนิถนอม ๑ นายเพึม บุตรพระยาไชยวิชิต ๑ นายท”ง บุตรพระยา 

๖๓ 



ทิพยโกษา ๑ นายวิน บุฅรหลวงสุนทรภูเบศร์ ๑ เมืองเบอลิน ๖ รวม 

๒๗ นายกราบถวายบํงคมออกไปรบราชการฅามฅำแหน่ง 

แลวเสค็จประท’บศลลกษณสถาน โปรคเกลทิ ๆ พระราชทานพระ- 

ไชยวฌนทองกำองค์เล็กแลฅลบทองกำ เบนรูปตราประทุมลงยาราชาวดีแล 

มืสรอยทองกำ แก่พระเจำนองยาเธอ พระองค์เจท’ณนานวงษ์ ๑ พระเจทิ 

นองยาเธอ พระองค์เจำไชย่นตมงคล ๑ 

วนทรชกาล ๘๓๕๔ วน ๖ ฯ ๑๐ คํ่า บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

วนน ๒๕ กนถาถน ว)ศ, ๑๑0 (ใ^.ศ, ๒๔๓๔) 

เวลายามเสศเสกจทรงพร-7ๅวิไยๅ-!4.แฅ่เกยพ7ะที่น์งจ่กรกรีมหา 

ปราสาทไปประทบทศลลกษณสกาน ทรงบกแปะรางวลพระราชทานกาบ! 

ทไคฅกสนรางวลแลวคลอก แลโปรกเกลา ๆ พระราชทานแปะรางๅลกอบ) 

มฅฅ เวลา ๘ ทุมโปรกเกลา ๆ ใหฃางในเสกวออกทอกพระเนคา•เคา•องโคะ 

ซงผกผาแกงเสรจแลว เวลา ๑0 ทมเสศเสกชุขึน 

วนทรชกาล ๘๓๕๕ วน ๗ ฯ ๑0 คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๒๖ กนยายน ร^ศ^ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลายามเสศเสก็จออกขุนนางคาบแคย พระศรีเสนานำบฎก!นก^บ 

มหาคไทยชนกราบบ"งกมทล ๕ ฉบบ 

นบบ ๑ ^ป็กเ3าชิงนานลงวนท ๒๔ เบบายน ๑@0 วาเจาอนนค- 

วรฤทธเกชเจานกรเมองนานบๅยเบนโาเควิไ'^เ^เ^^.เ^^^เ^^ ทุขุ^^ ^คู^ 

พฤศภากม ๑๑๐ อาย ๘๖ บ 

๖๔ 



ฉบบ ๒ ว่าโปรคเกล็า ๆพระราชทานคุมลงยานาเงินให้เจาอนนฅ- 

วรฤทธิเคช ๒ หีบ เจห้นายบฅรหลานได้เก็บรกษาไว้แลว 

ฉบไ] ๓ บอกเมืองสุพรรณบรี ลงวไเที่ ๘ กรกฏาคม ๑๑๐ ว่ามี 

ฅราโปรดเกลไ ๆ ขนไปให้จ”คซอชไงพลายสำหร'บบองกนฃ์บชางโขลงที 

พะเนียค ได้จ'ดเซอชำงพลายบานสง ๕ ศอกถวายเบนชไงต่อต่อไป 

ฉบ”บ ๔ บอกเมืองพระพุทธบาท ลงวนที ๒๒ กรกฎาคม ๑๑0 

ว่าโปรดเกลา ฯพระราชทานเทียนขํ้นไปบชาพระพุทธบาทเสร็จแลํว้ ฃอ 

ถวายพระราชกุศล 

ฉบ”บ ๕ บอกเมืองลพบูรี ลงห้นที่ ๒๓ สิงหาคม ๑๑๐ ว่า 

โปรดเกลไ ๆ พระราชทาน พ่ม ธูปเทียน ขั้นไปถวายแก่พระครถานา ว”คเสา 

ธงทอง ว”ดกระงิคราราม ว”ดมณีชลช”นธ์ ได้จ'คถวายเสร็จแลว ฃอถวาย 

พระราชกุศล 

พระสรินทรามาฅยนำบอกกรมพระกระลาโหมขั้นกราบบำคมทล 

๒ ฉบ”บ ฉบ”บ ๑ บอกเมืองรนอง ลงวนที่ ๑๗ กรกฎาคม ๑๑๐ ได้เก็บ 

เลขส่วยดีบุกยกมาแต่เมืองชุมพงม''อยู่^มืองอระบูร็ ๒๙ กน' 

๑๖ คน เงิน ๒๑๐ บาท ย่งอีก ๑๓ คนหามีที่จะให้ไม่ 

VI ^ 0 

เดชาระเงน 

ฉบ”บ๒ บอกเมืองกาญจนบุรี ลงว'นที่ ๕ ก”นยายน ๑๑๐ ว่านาฝน 

ในราษเมศบ๑๑๐นอยกวาบ๑๐๙สทสางคนาฝนในราษพกุศภบ®๑๐ 

นอยกว่าบี' ๑๐๙ หนึ่งนํ้ว ๕ ทสางก์ นาฝนในราษีกรกฎ บี ๑๑๐ นอยกว่า 

บี ๑๐๙ หกนึ่ว ๓ ทสางค์ ราษฎรกำลไไถหว่านราคาเขไเปลือกฅวงดำยล”ฅ 

๒๕ ทนานเกวียนละ ~~ 

๖๕ 



พระยาสุรินทรราชเสนีนำบอกกรมพระกระลาโหมผ่'ายพระราชว'ง 

บวร ๆ ขั้นกราบบ"งกมทูล ๑ ฉบบ 

บอกเมียงกลนตน ว่าไค้แต่งให้สีฅว่นกรมการคุมตน1,ม้เครื่อง 
’ เงิน I 

ราชบรรณาผ่ายพระราชวงบๅวิ; ๆค้อบฏบนํ^ๅ ^— ดูบ แหวนดอก 

มะพราว ®๐ วง ผาซาวยาว (^0 คออ ]ฏ0 พ*บ 

มีพระราชคำรสแก่พระยาคริว่าเนํในควเนํอ^นํๅ^.เ^■[บ^เ^^^เ^ 

แตงชาหลวงขนไปเผาศพ เพราะได้ตงให้เบ็'นเก่านครเมีองนํๅนแนํก่ นคํ 

ดุมที่พระราชทานนนไม่ใช่เบนเครื่0งยคเนํบ’ปง^^ 

แลวรบสงทบกรนหลวงพิชศวๅ การทีาเะขึนไปเมีองนควก่ๅปๅค่อบ 

นน ฉนได้ปฤกษากพักรมหลวงเทวะวงษ์แก่ก่ ว่าไม่ฅพังขั้นไปก่ได้ เพวๅะ; 

การก็เบ็'นไปแลว 

แลวคำรสแก่พระยานรินทรว่า7ายเลขส่ๅยูด้บุอ บ^ เงินพัางนพั 

เพราะมนจนเฅมทียกให้เสียก็ได้ แลวรบส'งฅ่อไปว่าแชอเม่องอคํนํบนด้จุะ; 

เผาทูลลา ใหเผาในวนท ๒๘ กนยายน ๑๑0 แลวโปรดเกลที ๆ พระราชทาน 

สญญาบฅร ๓ นาย คอใลอนขุนโอวาทวรกิจุอๅจุๅริะเไ7งเวียนพระตำหนพั 

สวนกุหลาบเบนหลวงโอวาทว7กิจุ ครูสอนหน''งิสือใน!7งสกุลหลวงขั้นอ7ม 

พระอาลกษณ สีอศพัค้นา ๘00 ให้นายสิงหโฅอาจุาริตํ เบนขุนปานาญ. 

วรวจน มีตำแหน่งราชการในกรมศึกษาริกา7 สีอศพัด้นา ๕00'ให้นายโฅ 

เปริยญ เปนขุนศวีธรรมภาณ ผู้ช่วยราชการในกรมส"งิฆกาวี ศึอศพัด้นา, 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จขั้น 

นา) 



วนทื3ชกาล ๘๓๕๖ ว่น ๑ ฯ®0 คำ บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 
, ๑๐ 

วนท ๒๘) กไเยายน ร,ศ, ๑๑๐ (ใ'^'!.กิ1®3๔๓๔) 

เวลาเชาโมงเสศ พระเจานํองยาเธอ พระองค์เจ่าว’ฌนานุวงษ์เสด็จ 

ลงเรือกลไฟ ซึ่งกรมทหารเรือจ’คกอยร*บเสด็จ ที่ท่าราชวรดิษ^พระยา 

มหาโยธา พระยานนทบรี ผ้ช่วยน*กเรียนก็ไค้ฅามเสด็จไปพรอมก’น ไปขน 

ทีเมืองสิงคโปร แล’วจะได้ลงเรือโกยสารใปยโรปต่อไป 

เวลา ๒ ทีมเสศเสด็จทรงรถพระที่น’งไปประท*บว*ดบวรนิเวศ เวลา 

๔ ทุ่มเสศเสด็จกล’บ ประท’บที่ออกชนนางฅามเคย 

พระศรีเสนานำบอกในกรมมหาดไทยขํ้นกราบบ*งกมทล ๖ ฉบ’บ 

ฉบ*บ ๑ บอกผ้ร’กษากรุงเก่า ลงว’นที่ ©๖ สิงหาคม ®®0 ว่านาฝน 

ในราษีสิงบี่ ๑®๐ มากกว่าบี' ๑0๙ เท’าสิบห’าเซน นาท่าในราษีสิงบี! 

น’อยกว่าบี! ®0๙ สองศอกสามนว ราษฎรไถหว่านบกดำได้ประมาณส่วน ๑ 

ย’ง ๓ ส่วน 

ฉบ’บ ๒ บอกเมืองลพบรี ลงว'นที' ๒๓ สิงหากม ๑๑๐ ว่านาฝน 

นราษีกรกฎบี' ๑®๐ น’อยกว่าบี' ®๐๙ สีนว นาท่าในราษีกรกฎบี่ ®๑๐ 

น’อยกว่าบี! ๑๐๙ ศอกคืบเก’านว ราษฎรกำลำไถหว่านบกคำราคาเข’าเปลือก 

ตวงดำยส’ฅ ๒๕ เกวียนล: 

@ © 0 

๗ I ๑ 

ฉม่บ ๓ บอกเมืองปราจิณบูรี ลงว'นํที่ ๑๒ เมษายน ๑๑๐ ว่านาฝน 

ในราษีเมศบี' ©๑๐ นอยกว่าบี ๑๐๙ สี่'นํ้วหนึงทสางค์ 'แาฝนในราษีพฤศภ 

บี' ๑๑๐ น’อยกว่าบี' ๑๐๙ สิบสองนว ราษฎรไถหว่านเภาะเลยได้ส่วนหนึ่ง 

ย่ำประมาณสามส่วน 

๖(ต่) 



ฉบบ ๔ วานำฝนโนราษีเมถุน!]' ๑๑0 นอยกว่าบี' ๑0๙ สามนํ้ว 

สามทสางก ว่านำฝนในราษีกรกฎบี' ๑๑0 มากกว่าบี' ๑0 ๙ สามน็วสามทสางค์ 

เขานาหุงราษฎรโกหว่านเสร็จแลว เขบีนาดำแล‘วประมาณสามส่วนย่ง 

สวนหนงราคาเขๅ เปลฎฤฅ(^ๅเ^^ ทนานเกวยนละ — - 

ฉบบ ๕ บอกเมองฉเชงเชา ลงๅนที ๑ สิงหาคม ๑๑0 ว่านำฝน 

ในราษเมคบ ๑๑0 นอยกวาบ ๑0๙ นำฝนในราษีพฤคภบ ๑๑0 นำยกว่า 

บ ©๐๙ สนว ๘ ทสางค นาฝนในราษเมถนบ ๑๑0 นอยกว่าบ ๑0๙ 

นาฝนในราษีกรกฏบ ๑๑0 มากทว่าบ ๑0๙ สี่นวสี่ทสางสิ นๆท่าในราที 

กรกฎบ ๑๑๐ มากกวาบ ๑0๙ ราษฎรไถหวานไค้บริบรน!, ราคาเฃั๊ๅเปลืฎก 

ควงสฅ ๒๘ ทนานเกวียนละ ^ 

ฉบบ ๖ บอกเมืองสุพรรณบุวี ลงว่นํที ๑^ กรกฏาคน ๑๑0 ว่า 

นาฝนในราทีสิงห์บ ๑๑0 นอยกว่าบ ๑0๙ สี่น็วสีทสางสิ นาท่าใน7าที 

กรกฎบ ๑๑๐ นอยกว่าบี ๑0๙ ศอกคืบ ราษฎรไถหว่านบกคำนลว่ 

ประมาณสองสวนยงสามสๅน ราคาเฃาเปลอกคๅงคๅยลำ เ^^ ทนาน 

เกวยนล ๑0 ๒ 

พระสุรนทรามาฅยนำบอกก![มพระกวะ;ลๅ‘[ห3^ข^กเ^^หุ^5]ทล 

ฉบบ ๑ บอกหลวงอาวุธอกนีฃบีหลวงเนํองชุมพร ลงรน^ ลิร^3า ๑ ๑ 0 

ถวายพระราชกุศลในการปฎล'งฃรณ์วำสุบรรณฐ^ร 

พระยาสุรนทรราชเสนนาบอกกรมพระ;หร^ล-เ‘[รจุรเ^น^^^^^,,^^*-^ 

บวรๆขํ้นกราบบำคมทูลฉบบ ๑ บอกเมืองตรำกานู ว่าได้แต่งนลิฅรน 

บ?^ 



กรมการ คมฅํนไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการผืายพระราชวงบวร ๆ คือ 

พิมเสนหน'กสี่ช"งแขก ผำยกทองสองผืน ผิา'ขาวกาษามีคอกสีพบ ผาแจะโบเะ 

สี่พ'บ ^ก้ฃาวยาว ๕0 ศอกสิบสองพ'บ หวายตะค็าสีรอยกำ หวายหิน 

สี่รไ)ยชค ก”นแชงเฅยใหญ่ ©๐0 ผืน 

แลไพระศรีเสนา นำพระยาสริยวงษาเจไเมืองหล่มศกดิ 
/ะะเ 9^ 00^(5^ ^ ^ (I/ 

ทูลลอองธุสีพระบาท จ'ดได้ทองคำทน'ก 

พระราชทานทูลเกลไ ๆ ถวาย 

ขั๊ผั๊งหน'ก ๑ หาบ 

เผา 

ขอ 

จึ่งมืพระราชดำร”สถามพระยาสริยวงษาว่าขํ้นไปอยู่เมืองเ.ชียงขวาง มี 

ความศขสบายฤๅมืความบ่)วยเจ็บเม่นประการใด แลได้กลับลงมาแต่เมอไร 

แลทรงปราไสว่าพระยาสริยวงษาชราไม่มาก พระยาสุริยวงษากราบบงคม 

ทลว่ามิได้มืความบวยเจ็บอ'นใค แลได้กลับลงมาแต่เดือนยีบื่ฃาน แลว 

ดำร'สถามต่อไม่ว่าผ้กนที่เมืองเชียงขวางนนมือยู่มากฤๅหอย พระยาสุริยวงษา 

กราบบ'งคมทูลว่ามือยู่ลักรไเยเรือน 

แลวดำร'ส ค่ว่ยพระยามนตรีว่าการผ้รไยเมืองนครเขื่อนข'นธ์ทำไม 

จึ่งไม่ค่อยสงบได้เลย เพราะกรมการภาลันเหลวไหลเสียหมด พระยามนฅรี 

กราบลังคมทลว่า ถึงเมืองราชบุรีก็เหมือนลัน 

แลวโปรดเกลัา ฯ พระราชทานส'ญ่ญาบฅร ให้ฃนพินิจจ'ย เบนหลวง 

ภิรมย์โกษา มีฅำแหน่งราชการในกรมท่ากลางกงถือศกดนา ๘00 ให้นายฅ็่ง 

มหาดเล็กเวรเดช บฅรพระยาไชยวิชิต เม่นหลวงสมคสโมสรยกรบ'ฅรซไย 

กรงทวาราวดีศรีอยทธยาโบราณ ผืายบวรราชวง ถือศกดนา ๔00 

’ บ. 1”^^, 
เวลา ๕ ทมเสศเสดจขน 

; 



วนทรชกาล ๘๓๕,ณ์ าน 12, ฯ ๑0 คํๅ บเถๅเ;ต3ศก ๑๒๕๓ 
, 6)(5) 

วนท ๒๘ ก‘นยายน ร,ศ, ตด0 (ฬ.ศ. ๒๔๓(2!) 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกแขก133องที่พระที่นํงอมรินทรวินิจฉ่ย 

พระยาศรีสิงหเทพนำพระวิเสศสุรฤทธิทาวเพียเมืองบริกนหนิคม เฃำเผา 

ทูลลอองธุลีพระบาทกราบถวายบ่งคมลากลบฃํ้แเปริกบา3าชการบ*านเมือง 

แลวพระยานรินทรราชเสนีนำอุรงกายอเคทวาส3อ ๑ เจะอิตำ ® 

เจะอาลี ๑ มกคมหมค ๑ สีฅว‘นกรมการเมืองตร“งกาน (5:^ หว‘นกาเด ๑ 

หวนยุโสบ ๑ หวนมหมุดคาฟา ๑ หว*นดาเหร้ ๑ สีตวนกรมการเมือง 

กลนฅน ๔ รวม ๘ นายเฃ็าเผาทูลลอองธุลีพระบาทกราบถวายบ่งคมลากลบ 

ไปรกษาราชการบ*านเมือง 

มีพระราชปฏิสน^านไต่ถามถึงการที่เฃิามาอยู่!นกรงเทพๆมืความคุข 

สบายฅามสมควร แลวโปรดเกลาๆให้พระราชทานเ-ก้พรรณ,น่งห่มแล 

เงินคราคนละ ๕ ตำลึง แล*วเสด็จขํ้น 

วน'กรชกาล ๘๓๕๘ รน ๓ ‘วุ ด๐ คา บเถาะ:ศรศก ๑๒๕๑, 
๑ [ตุ!) 

'ฮนท เตุปืลิ่ กนยา?]ใ4 ร,ศ^ ๑๑0 (1/ก. 163๔๓๔) 

ในใ])ฬร0ซิใกถ],0/กในาบ่!,7ย^ รบ่นน17^1า)า1]7นใ^3ใ!}1ชิ[ป็ ก7ใ] 

น]7(1'บ่ใ!,7กใ7?1าฟิ7ก7ถ])11]นบ่7ใ!ชิ!านใใ!!กเใ7ถู]น]7ใ!ใ]ใาชิ'ใ]น91 1นนิII]ถเนิ 

ใคศ77ฅนสาศคา7ามในกา7พ7ะ7าชพิธีศรีสใบ่านกาลฅๅมเกย 

0า)0 



เวลา ๒ ห่มเสศโปรดเกล"าๆให้สมเด็จพระเจ่าลูกยาเธอเจาพาบริพฅร 

สุขุมพ*นธ์ เสด็จไปจคเทียนเกรื่องนม*สการในพระอุโบสถวคพระกีรีรฅน 

สาศดาราม อาล*กษณอ่านประกาศ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามพระราช 

พิธี 

วนทึร'ชกาล ๘๓๕๙ วโ4 ๔ ฯ®0 คํ่า บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
๑๓ 

ว'นที ๓0 กโ4ยายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศทรงเครื่องราชอิศริยาภรณ์ เสด็จออกพระที่น’ง 

จ*กรกรีมหาปราสาท ทรงพระราชยานแด่เกยน่าพระที่น*งไปประท’บที่ประฅ 

ว’ดพระศรีร"ฅนสาศดาราม แลวทรงพระราชดำเนินเฃำไนพระอุโบสถ 

ทรงจดเทียนเครื่องนม*สการเสร็จแล็ว อาล’กษณแลพราหมณ์อ่านคำแช่งนา 

พระพิพ^ฒน์ส’ฅยาคาม เคย เวลาบ่าย ๓ โมงเสศถือนาพระพิพ*ฌน์ส*ฅยา 

เสร็จแลำเสด็จขํ้น 

เวลากํ่าว*นนพระสงฆ์ ๔๕ รปมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เปนประธาน 

จะได้เจริญพระพุทธมนต์ในพระที่น่งดุสิตมหาปราสาทคามพระราชพิธี 

ม’ธุปายาส 

เวลา ๒ ทุ่มเสศโปรดเกลพิๆให้สมเด็จพระเจ"าลูกยาเธอ เจ"าพ้าบริพ*ฅร 

สขมพ’นธ์ เสด็จออกจุดเทียนเครื่องนม’สการ อาล’กษณ์อ่านประกาศ 

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามพระราชพิธี 

0^๑ 



วนทรชกาล ๘๓๖๐ วน ๕ ฯ ๑0 คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 
I 

ว"นท ๑ ตุลาคม ร,ศ, 6) 6) 0 (พ.ศ. เตุปื๔๓๙) 

เวลาเชา ๔ โมงเสศโปรคเกลำ ๆ ให้สมเด็จพระเจำลกยาเธอ เจห้พ้า 

จกรพงษภวนารถเสคจออกเลียงพระสงฆ ๔๕ รปในพระที่น"งดสิตมหา- 

ปราสาท ภอพระสงฆรบพระราชทานฉน ทรงบกฉลากชื่อพระสงฆ์ที่โถเช็า 

ยากซึงขาราชการผ่ายน่า จคเห้ามาถวาย รวม ๕๓โถ ถวายพระสงฆ์ แลส่ง 

ไปถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลพระบรมวงษานุวงษ์ที่ทรงผนวช 

แลพระราชาคะณะผู้ใหญ่ คือโถพระยานรร"ตนราชมานิต พระราชทานสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช โถพระยาสุรศ่กคื้มนตรี พระราชทานหม่อมเห้าตน“ย. 

วรนุช โถพระยามหานิเวศนานุร“กษ ถวายสมเด็จพระพฌาจารีด็ แด็โถ 

นอกน"นพระสงฆ์ที่ฉ"น ได้รบพระราชทานตามฉลากที่ทรงษ์กทวก”น่ แล 

โปรดส่งไปถวายพระเจด้บรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวรียาลงกวณ์ ๑ พ75:- 

เจ'านองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ® พระวรวงษเธอ พระองคืเห้ๅ 

อรุณนิภาคุณากร ๑ สมเด็จพระวนร'ต ๑ สมเด็จพระพทธโฆษาจๅรี-^ 5) 

พระสงฆฉน แลว ถวายอนุโมทนา ถวายพระพรลากล“น 

เวลา๒ ทุ่มเสศโปรดเกห้า ๆ ให้สมเด็จพระเจฆ์ลกยาเธอ เจ"าพาชา^ 

บรีพ"ตรสุขุมพ'นธ์เสด็จออกจุดเทียนเกรีองนม"ศกาว อาห้กบณด็ลำแปว-กาอ 

ตามพระราชพิธีพระสงฆ์๓๖รูป สมเด็จพระพุทธโฆษาจารียน่ปแปว-ธๅแ 

เจริญพระพุทธมนต์ 



ท0กลองกรงร่ตนโกสนท 
# * # ฿ #''เ!โ#'""# 

หนาาดพระเชฅพน 



{ะ 
' * 



? 

วนทรํชกาล ๘๓๖๑ ว‘น ๖ ฯ ๑๐ 

ว็นท ๒ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑๐ 

คา บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

(ฬ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเสศโปรดเกลิา ๆ ให้สมเด็จพระเจ็าลูกยาเธอ เจ’าพ้า 

จ'กรพงษ์ภวนารถเสด็จออกเลยงพระสงฆ์ ๓๖ รูป ในพระที่น’งดสิฅมหา- 

ปราสาท แลทรงบกฉลากโถพกเหลือง ของพระบรมวงษานวงษ์ผืายน่า แล 

เสนาบดี รวม ๓๗ โถ พระราชทานพระสงฆ์ทดี3กไเ สมเด็จพระพุทธ- 

โฆษาจาริย์ ได้โถสมเด็จพระเจ’านองยาเธอ เจ่าพาภาณุร้ง์ษีสว่างวงษ์ กรม 

พระภาณุพ’นธวงษ์วรเดช แลโถพระยาภาสกรวงษ์ส่งไปถวายสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราช แต่นอกนนก็ส่งไปถวายดามเคย เปลี่ยนแต่สมเด็จพระพุทธ- 

โฆษาจาริย์ เปนสมเด็จพระพุฌาจาริย์ 

เวลายามเสศเสด็จออกในพระที่น’งดุสิฅมหาปราสาท ทรงจดเทียน 

เครื่องนม’สการแล’ว อาล’กษณอ่านประกาศตามพระราชพิธี พระสงฆ์ ๓๘รป 

เจริญพระพทธมนต์ พระเจ่าบรมวงษ์ เธอกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์เปน 

ประธาน ภอพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสด็จขั๊นขางในพระราชทาน 

ทรงเจิม หม่อมเจ’าหญิงซึ่งจะเข’าพิธีกวนทิพย์ปายาศเสรจแลวเสด็จออก 

เวลา ๔ ห่มเสศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ถวายอติเรก ถวายพระพร 

ลากลบ 

เสด็จขํ้นทรงพระราชยานแต่เกย พระทิน’งดุสิตมหาปราสาท ไป 

ประท’บ ณ โรงกวนเข’าทิพย์ที่น่าพระทิน’งดสิตมหาปราสาท ทรงเจิมพายแล 

ทรงหล’งนาพระมหาส’งข์ลงในกะทะท’วแลว หม่อมเจ’าที่เขำพิธีก็กวน 

พร’อมก’น เจำพนกงานก็ประโคมเครื่องดุริยางดนตรี เวลา ๕ ทุ่มเสด็จขั้น 

(ภ)๓ 



วนท้ร่ชกาล ๘๓๖1^ วน ๘ ฯ ๑๑ คำ มเถา&ต3ศก 

วนท ๓ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔.-ก๔) 

๑1ยี0^^๓ 

เวลาเชา ๔ โมงเสกีโ!]รดเกล"ๅ ๆ ให้สมเด็จุ)พระ!,จุ)"าลกยาเฐ0 เจุ"ๅพๅ 

พัรพงษภูวนารถเสค็,ออกแย,ส^^' ในพระห้าห้,ดุสิต3าป7าลๅ^ 

บกฉลากโถเขายาคู ๔๑ โถ ที่พระบรมวงษานุวงษผ่ายในข์ห้ออกมากวาย 

แลมีเขาทิพย์ปายากของ V!ลวงถวายต"วย■[ก3^ชุห้ดุ^เ^^คู เจห้พ้า ขินทรา 

สรทวาร ส่งไปถวายสมเด็จพระบรม!อรสๅฐิ7ๅข โถพระเจุ)"านองนางเธอ 

พระองค์เจาพวงสรยิยสอาง ถวายพระเจุ")บรมวงษ์เธอ กรมพระปวเรกวสิยๅ 

ลงกรณ โถพระเจาสกเธอ เจาพาเยาวมาลย์น!]มล ถวายพระเจทินองยาเธอ 

กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส โถพระเจุทิลูกเธอ พระองค์เจุทิกสิห้เลยลกบษ์ 

ถวายพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจทิพระอรุณนิภๅดุนเๅกธ แลพระสงค์ห้มๅธํป 

พระราชทานฉน ไค้รบพระราชทาน โถเขทิยาคูแลเขทิทิพย์ปายๅอบุก 

แลวส่งไปถวายสมเด็จพระททิ ๓ แลหม่อมเจทิเณรดนยวรนุช ที่!ม่เห้มๅธบ 

พระราชทานฉนท์ พระสงค์รบพระราชทานฉนห้เสสิจุแล"ว ถวายอนุ!มบนๅ 

ถวายพระพรลากล"บ 

แลวโปรดให้พระสงค์ที่อนุโลมในพระบวมอ“เ แลพระอ“เลต"ปกวค์ 

กาลานุกาลทิด็สาทร แลสด้ปกรค์รายรอย ๕00 รูป แลำส่งไปสด“ปกรค์ 

หอพระนาค ๑๐๐ รูป พระราชว"งบวร ๑0๐ รป 

๓)๔ 



วไเทรํชกาล ๘๓๖๓ วํน๑ฯ๑®คา บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
* 

วํนท ๔ ตุลาคบ ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๙) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกขุนนางฅามเคย พระศรีเสนานำศุภอ*กษร 

ฉบ*บ ๑ ใบบอกสองฉบํบในกรมมหาดไทยขั้นกราบบงคมทลในศุภอ*กษร 

พระเจำนครเชียงใหม่ ลงว*นที่ ๒๙ สิงหาคม ๑๑๐ ว่าพระเจ*านครเชียงใหม่ 

จะลงมาเผาทูลลอองธุลีพระบาทกรงเทพ ๆ หามีผ้ใหญ่จะรโาษาราชการไม่ 

ฃอเจ*าพระยาพลเทพที่สมหพระกระลาโหมไว้ร'กษาราชการบ*านเมือง 

ในใบบอก ๒ ฉบ*บนไเฉบ*บที่ ๑ บอกนายจ่ารงข์าหลวงผ้ช่วยราชการ 

หำเมืองลาวกลาง ลงว*นที่ ๒๓ สิงหาคม ร,ศ, ๑๑๐ ว่าซึ่งมืดราขั้นไปว่า 

เมื่อกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์จ่คช่าหลวงหำเมืองลาวกลางเสร็จแลำ 

โปรดเกล*า ๆ ให้เสด็จไปจ*ดเมืองหลวงพระบางราชธานีต่อไปนนนายจ่ารงไค้ 

นำความขั้นกราบทูลกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ทุกประการแลำ 

ฉบ*บ ๒ บอกพระศรีพิท*กษฃ็าหลวงเมืองคุขำเธ์ ลงว*นํที่ ๑๘ 

กรกฏาคม ร,ศ, ๑๑๐ ว่าซึ่งเจำเมืองกรมการบอกกล่าวโทษพระศรีพิทำษ 

ลงมามืตราขั้นไปให้พระพิศณุเทพฃำหลวงแต่งขำหลวงลงมาชำระไต่สวนนน 

หามีฃำหลวงลงมาชำระไม่กรนมีราชการขั้นเจำเมืองกรมการข*ดขวางไป 

ต่าง ทุ พระศรีพิทำษฃอฃำหลวงขั้นไปเปลี่ยนรกษาราชการต่อไป 

พระสุรินทรามาฅย์นำบอกกรมพระกระลาโหมขั้นกราบบ่งคมทล 

๒ ฉบ*บ 

ฉบ*บ่ ๑ บอกเมืองเพชรบุรี ลงว’นที่ ๒๔ ก*นยายน ร,ศ, ๑๑0 ถวาย 

พระราชกศลในการเฉลิมพระชนม์พรรษา 

นิ^^ 



ฉบบ ๒ บอกเมืองนครเชือนขนธ์ ลงวนที่ ๒๖ กนยายน ร,ศ, ๑๑0 

ถวายพระราชกุศล!นเาๅ71,ฉลิมพๆ•ะชนม์พรรษา 

จงมพระราชคำรสแก่พระ;ยาศรีสิรหเทพว่า เรื่องพระศรีพิท่กษนเบ็่น 

แตกรมมหาดไทยส'งกร่าๅ (กุ ไป!,ท่าน่รีเวึงไ)]!,ที่'แกๅ7กกล7ไค้ กรมหลวง 

พชฅจะขนไปมอบไ'หกรม'!/)ลๅ7พิชิฅชำระ เมือเห็นใครควรจะเปลี่ยน!ที่'แ 

ขาหลวงไค้ก็แลวแด่กรมหลๅร']^ชํก 

แลวรบส”งถามพระยาสุริยๅรบา!^จุๅเ^ฏืฎร^^3)ศกว่า คนที่เมืองเชียร 

ขวางมสกกมากนอย พระยาสุริยวงษากราบบ”งืคม'ทูลร่าประ;มาญ,ลกสองหมี่น 

แลวรบสงถามตอIปๅาเบนลา'ามากสุ'^ดู่ๅมา(า พระยาสุริยๅงบากราบมาาก 

วาเบนขามากเบนลาวพวนนอย แลวรบส่งถามว่าฃ่านน!,รียกร่าคู่าคู3;ไร 

พระยาสุริยวงษากราบบ”ชืคมทูลร่า!,รียกก;ร่า!!^ร่าาก^^เ^^ทู^ะ^,^,^^^,^^ 

กลบวาขาอะไรไม แลวรบส”งถามว่าทำไมข่า'หวกนนจุงไม่ที่ร่กร่บีไชุ^,3 

จึ่งได้ฅ'งถอยเข''ามา พระยาสุริยวงษากราบบ”'งคมทูลว่าเมี่อบมื^''ากม่ก^ดู-3]า 

อยู่ก็เบนการสบายจึ่งไม่ไค้ยกกลบอกกไป แลว}บส"งถามร่าที่!ชี,งดูกา,ม่ 

เรอนสกกมากนอย '*^7ะยาสุรยว'3บากราบบงคมทูลร่ามืประ;มาญล*'กลคู, 

รอยเรือน 

แลำคำ ร”'สแก่พระองค้ เจ''1 ไชย นกม, กล ร่า !ล-ทุ คูคู^ ดู^ 

ตำรวจเผาเลยมืดแบบท้เค้ยว ให็เกาะเจ''ากรมปล”คํกรมร่าคำรกจุ!!ลล33บ^ 

ดวย แตํตค้นเวรนนให็มืพระกะทู้ถามว่าทำไมจึ่,ไม่มา ก”'น!วรา!*ไ!คูทุ,จุ^ 

จำตรวนจึ่งจะพอ 

ต่)บ 



แลิวพระยาศรีสิงหเทพ นำเจำราชวงษเมืองหนองกาย ® พระ 

ประชาชนบาลเจำเมืองสห์ศขนธ์ ๑ กราบถวายบงคมลากลบขึนไปรกษา 

ราชการบ'านเมือง โปรดเกล'า ๆ ให้พระราชทานผ็าพรรณนุ่งห่มตามสมควร 

แลวโปรดเกล'า ๆ พระราชทานส”ญญาบฅรฃาราชการ ®๐ นายให้ 

นายอ่นมหาดเล็กเวรศ*กด บฅรพระมหาราชครูพิธี เบ็'นหลวงราชมุณี ปลด 

กรมพราหมพิธี ถือศกดินา ๖๐0ให้หมื่นเทพบรรทมนายเวร เบนขุนศรีราช 

อาศน์ ปลํคกรมชาวที่พระบรรทม ถือศกคินา ๖๐๐ ให้พระนราบริรกษ 

เมืองนครราชสีห์มา เบ็่นพระศรีสิทธิสงครามผู้ช่วยราชการเมืองนคร 

ราชสีห์มา ถือศ”กดินา ๘๐๐ ให้ท'าวอินทกมารเมืองอ”ตบีอ เบ็นราชบุตร 

เมืองอ”ตบื'อ ให้ท'าววรบตรเมืองยะโสธร เบึนราชบุตรเมืองยะโสธร ให้ 

ท'าวจํนศรีสุลาศเมืองยะโสธร เบี่นหลวงวรราชผู้ช่วยราชการเมืองยะโสธร 

ให้ท'าวไชยกุมารเมืองสวรรณภูม เบ็่นหลวงร”ตนวงษา ผู้ช่วยราชการเมือง 

สุวรรณภม ให้ราชบุตรเมืองมุกดาหาร เบ็๋นพระจ”นทรเทพสุริยวงษา 

เจ'าเมืองมุกดาหาร ให้ราชบุตรเมืองเกษตรวิไสย เบ็'นพระศรีเกษตราธิไชย 

เจ'าเมืองเกษตรวิไสย ขนเมืองสุวรรณภูม ให้อุปขึาดเมืองสาลว”น เบนพระ 

เอกราชา เจ'าเมืองสาลว”น เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขน ว'นนมีประชุมปฤกษา 

ราชการข'างในดวย 

ห้นที่ร'ชกาล ๘๓๖๔ วน ๒ ฯ ด® คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วน')า ๕ ตถาคน ®®0 (พ•กึ- ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ท'ม เสศ เสด็จ ออกขุนนาง ตาม เคย พระศรีเสนา'นำบอกใน 

กรมมหาดไทยขืนกราบบงคมทูล ๔ ฉบบ 

0า)0ว่) 



ฉบบ & บอกกรุงเก่า ลงวน,ที่ ๑๙ กนยายน ร,ศ, ©๑0 ว่านาฝน 

ในราษสงหบ ๑๑0 มากกว่าบ ๑0๙ ร’อยเจฅสิบหกเซน นำท่า]นว”นที' ๑๕ 

กนยายน บ ๑๑0 นอยกวาบ ๑0๙ ศอกกบ ๑0 นิว ราษฎรทำนาแก่ว!ค้ 

ประมาณ ๒ ส่วนย'งส่วนหนึ่ง 

ฉบบ ๒ บอกเมองลพบุรี ลงวนที่ ๒๓ ก่นยายน ร,ศ, ๑๑0 ว่า 

นาฝนในราษสงหบ ๑๑0 นอยกว่าบี ๑0๙ หาทสางค์ นาท่าในราษีสิงหบี' 

๑®๐ นอยกวาบ ๑0๙ ศอกคืบ ๗ นิว ราษฎรไถหว่านผลเมกเฃ็ๅ!,สรีจุ) 

แลว รากาเฃาเปลอกตวงควยสก ๒^ ทนาน เกวียนละ ๗ ๑ 

ฉบบ ๓ บอกเมองสรบูร ลงๅนท ๒๘ สิงหากม ร,ก, ๑๑0 ว่า 

นำฝนในราษีสิงหบี' ๑๑0 น’อยกว่าบี @0๙ หนึ่งนึ่ว ๔ ทสางที่ นาท่า]น 

ราษสงหบ ๑๑0 นอยกวาบ ๑0๙ สองสอกคบหานิว ราษฎรบกคำทำนา 

ไคประมาณสวน ๑ ยงสามสวน รากาเขาเปลอกตวงควยสก ๒ทนาน 

เกวียนละ —— 

ฉบบ ๔ บอกเมืองสิงคบุรี ลงวนที่ ๑กนยายน ร,ก, 5,๑0 ว่า 

นำฝน]นราษีกรกฎบี ๑๑0 น’อยกว่าบี ๑0๙ หนึ่งนึ่ว ๓ ทสางที่ ราจุ^^, 

ไถหวานไดประมาณสวน ๑ ยง ๓ สวน ราคาเขาเปลอกตวงคํำยสำ) 

๒๕ ทนาน เกวียนละ —!— 

พระสุรินทรามาตยนำบอกฤรมพระ;กร-สา■[จุ;)ร)คู)^^รๅ รร^^,^^ 

ฉบ’บ ๑ บอกเมืองนครเขื่อนขนที่ ลงวำที่ ๒๓ กำยายน ร,ต^ ๑๑ 0 วา 

ซึงมืฅราโปรดเกลำ ๆ]ห้หลวง]กจุ^านุรำจุ^'[บ่^ที่จุงร^คู^^ 

เงินได้ —1 ก่อนย่งหาเสร็จุจำนวนเงินวํๅนรจุราาๅ'[บี 



จึ่งมีพระราชดำรสฌ็๋นพระกะท้ถามพระยามหามนตรี เจ่ากรมพระ 

ตำรวจใหญ่ขวาว่าพระยามหามนตรีเบ็๋นผ้ใหญ่ถึงว่าเบ็๋นแต่ที่เจากรมจะ 

บํงคไ]บํญชาใครไม่ไค้ก็คีก็ควรจุ) ะฅไแตือนก'น มีอย่างอยู่ฤๅเสด็จออกทอ่ง 

พระโรงไม่มีตำรวจเผาแฅ่สไ!กนหนึ่ง พระยามหามนตรีกราบบํงคมทูลสาร 

ภาพว่าซึ่งไม่ไค้เขไมาเผาทูลลอองธลีพระนาทมีความผิดพระราชอาญาเบ็๋น 

ลน์เกลไ ๆ 

แลำดำรสแก่กรมหลวงพิช้ฅว่า การที่กรมหลวงพิชิตกราบทูลนไเถก 

ฅไ)ง กรมมหาดไทยสำหรไ]จะทำให้การชไเท่านไ]. เหมือนอย่างการเงิน 

เดือนที่กรมหลวงพิชิตจะเสด็จไปนนก็ได้รไ]ส"งกไ]กรมหลวงพิชิตแลำว่าให้ 

กรมหลวงพิชิตทรงคิดควรให้กรมมหาดไทยถวายเท่านไ], ขไเหนึ่งกรมหมื่น 

ประจ'กษจะเสด็จไปครงนึ่จะเอาบี่นไปเท่าไร กรมมหาดไทยก็ไม่ทราบ นึก 

ว่าท่านทรงท่าได้เองก็เบึนแลวกไ]. ถไกรมหมื่นประจกษจะไปเบนกระบถ 

ขนจะถามกรมมหาดไทยว่า กรมหมื่นประจ'กษเอาบนไปเท่าไรคงจะร้ทราบ 

ไม่ได้นี่เรียกว่ากรมมหาดไทยทำการไม่รกษาเต็มน่าที่ แลวรไเส’งแก่พระยา 

ศรีว่าที่กรมหมื่นประจกษเอาบืนไปเท่าไรแลอะไรบไงถไไม่มีบาญชีถวาย 

จะตองว่ากรมมหาดไทยมีความผิด การที่กรมหลวงพิชิตจะเสด็จไปคร’งํนึ่ 

ให้กรมหลวงพิชิตท่าบาญชีมายืนต่อกรมมหาดไทยให้กรมมหาดไทยส่งบาญชี 

เขไไปถวายเท่านนก็พอ 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขํ้น มีประชุมปฤกษาราชการขไงในควย 



เะ!
1

 

วนทรชกาล ๘๓๖๕ วํน ๓ ฯ ๑๑ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนน ๖ คุลาคน ว)^5 ๑6)0 (ใ^•ค. ๒๔๓๕) 

วนนีเวลาทุมเสศโปรคเกลา ๆ ให้พระเจุ)"าลกเธ0 พระองค์เจห้ชาย 

อาภากรเกยรติวงษ!.สค์จุออกจุคเพียา),1,070งนม'ศการที่พระที่นํงสไธยสวรรย 

อาลกษณอานประกาศตามพระราชพีฐี พระสรพี ©0 รป เจริญพระพทธมนต์ 

ในการพระราชพธกเชนทรสนานตาม)0ย มีพระสเมธาจุาริย!,บนประธาน 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสต็จออกขุนนาง พระยาศรีสิงหเทพนำบอกในกรม 

มหาดไทยขนอ่านกราบบ”งกมทล ๔ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกเมืองนครสวรรค์ ลงว'นที่ ๒0 ก”นยายน ร,ศ, ๑๑๐ 

วานาฝนในราษกรกฏิบ ©๑0 นอยกว่าบี ๑๐๙ หานิว ๖ ทสางค์ นาท่า 

ในราษกรกฎบ ๑๑๐ นอยกว่าบี ๑๐๙ ศอกหกนิว ราษฎรทำนาไค้ประมา))), 

๒ สวนยงสวนหนง 

ฉบ’บ ๒ บอกเมืองสระบูรี ลงว”นที่ ๒๖ ก”นยายน ร,ศ^ ๑๑0 ทุ-) 

นาฝนในราษสงหบ ๑๑๐ นอยกวาบ ๑๐๙ แบเดนิว นำท่าในราษีสิงหบ 

๑๑๐ มากกวาบ ๑๐๙สามศอกคืบแปคนิว ราษฎรบกดำทำนา!,!.ล็ทุปร;;มา))), 

๓ ส่วนย'งส่วนหนึ่ง 

ฉบบ ๓ บอกเมืองอินทรบูรี ลงว”นที่ ๒๓ ก"นํยายน 7,0, ดู,5)๐ 

,)านาฝนในราษเมลุนบ ๑๑๐ มากกวาบ ๑๐๙ สองทสางศ นำทาในราษี 

เมลุนบ ๑๑๐ มากกวาบ ๑๐๙ สองศอกคืบนิวกึง นำฝนในราษีกรกก 

๑๑๐ มากกว่าบี ๑๐๙ สามนิวเจดทสางค นาท่าในราษีกรกฎ]บี' ๑00 

มากกว่าบ ๑๐๙ ศอกสามนึ่ว ราษฎรกำล”งไถหว่านรากาเฃํว่)ปกึอกต7งดํทุย 

สต ๒๕ เกวียนละ 

(^0 



ประตูสามย0ด สมยรชกาลท ๕ 



I 
9 'ด้'* 

--'' ซี^-ะ' V.ำ. - V- 
’" ^ , *^,.- ^ ,‘*- ’ \4'^-.- -'‘!.'โ .■:^4'^'^.■^ -' 

: .■.ซี(เ* -.11. 5' ■^'". -. ^■.๔51.,.^ 



ฉบบ ๔ บอกเมืองสรรคบรี ลงวํนที่ ๒๒ ก’นยายน ร,ศ, ๑®0 ว่า 

นํ้าฝนในราษีกรกฎบี่ ๑๑0 มากกว่าบี' ๑0๙ สี่ทสางก์ ราษฎรกำล*งไถหว่าน 

บกดำ ราคาเฃำเปลือกตวงควยสฅ ๒๕ เกวียนละ ~ “ 

มีพระราชดำร*สถามกรมหมื่นศิริธชสงกาศว่า รายมรฏกพระยาสมบฅ 

ยาธิบาลนไเพ้องเบ็๋นมรฎกก*น์หรือ กรมหมื่นศริกราบบำกมทูลว่าพ้องเบ็น 

ความมรฎกก*น จึ่งดำร*สต่อไปว่าฅำแกก็ร้อยู่แลวว่าไม่มืลูกควรจะทำพิไนย 

เสียแต่คนม*กพดว่าทำพิไนยก*นเบ็นการเซ่งฅำ ให้เฃาพ้องร*องกนเสีย!ห้เสร็จ 

แลำจึงส่งเขำไปถวาย แลวดำร’สถามต่อไปถึงเรื่องมรฎกพระยาราไชสวริย์ 

ว่าภรรยามารองว่ากลำโจรผู้รำยจะปลนการคำงอยู่เพียงไร 

กรมหมื่นศิริกราบบำคมทูลว่าเดิมภรรยาพระยาราไชยนำหนำสือล''ย 

มือพระยาราไชยที่ยกทร*พยสมบ"ฅถวายเบ็่นหลวงเฃำมาทูลเกลำ ๆ ถวาย ไค้ 

สอบถามญาติพี่น*องฃองพระยาราไชยก็ว่าเบ็นลายมือฃองพระยาราไชย จึ่ง 

พระราชทานหนำสีอนนส่งมาในที่ประชุม ๆ ปฤกษาว่าให้ฃำพระพุทธเจำ 

ตรวจทำบาญชีทร*พยสื่งฃอง ฯ พระยาราไชย แลพวกญาติว่ามืมากน*อยเท่า 

ใด ฃำพระพทธเจำได้ทำนาญชีส่งเขำไปทูลเกลำ ๆ ถวายนานแลำยำหาตก 

ออกมาไม่ 

เรื่องหนึ่งพวกญาติฃองพระยาราไชย ทำเรื่องราวมาร’อง ต่อฃำพระ- 

พุทธเจำว่าภรรยาพระยาราไชยบำทร’พยสีงฃองฃองพระยาราไชยไว้ประมาณ 

สามร*อยขำเสศหาลงมาในบาญชีไม่ ฃำพระพุทธเจำยำไม่ร*บควยว่าทร*พย์ 

มรฎกฃองพระยาราไชยที่ทลเทลำ ๆ ถวาย เขำไป ยำ หาตก ออก มาไม่ พวก 

ผาติพี่น*องพา?านรองถวายฎีกากล่าวโทษศาลฎีกาว่าไม่รืบีเรื่องราว 



วิงตารสสงใหยกฎ)•ๅๅทญาติพีน็องพระยา:า!ซย กล่าวโทษศาลฎีกา 

แลภรรยาพระยาราเชยน*โ4เลีย 

แลวกรมหมนศิรกราช!ช)^^นนเ^-^'ๅ วมื่นราช/)'เาเฑารกช)ทำเรื่ฎรรๅ 

กลาวโทษพระยาราเชยร่า บงเงินค่าเช่าติกข0ร1/เลวงทํสํทํเ,น!^เร่นทํ^,;)มื่^ 

วินถงบชวดสมก|ทฐศกจุรเ0ย(ๅ|^|ๆช|^ๅ|^6^ๅ|^^.[^,^คู^,^^^^ ฃาพระพทธเช่าร่า 

ทรพย์มรฎกฃองพระยาราเชยทํยกทูลเกทํ'ๅ ๆ ถวายมากแลำเหลีอกบท้บด 

บงกาเชาตกฃองหลวงเร่ วิงดำรสถามกรม!งมื่นติงิร่ๅติลดูองน,ล-5^คู.เจุ•เบ่ 

อยทสมเพง กรมหมืนศิริกราบบ"งกมทูลร่าติกนเติมเติยินร่.,ทํๅ‘[ทํ^คูคู 

ทรบการคลงในซายเปอยู่ กรไเต่อมาจีนพวกนนยฤเติกเบ่ติอนนน็ชำรุคหก 

พงลง พระยาราไชยซึงเด้ซ่อมแซมขํ้นพวกร่นตินๅเ^ช่ๅคูยิ 

แลวคารสถามกรมหมใ4ศรวา พระพภากษารองชุะฃคูถลิบมๅฎ 

ขุนฅามเดมวาววาทกนกบพร!;ยๅเธุงิญ ได้ถามกรมหลวงเทวะวงษ์แลวยอม 

ให้มา ตำแหน่งลูกขุนที่อะไรจะร่างบางให้เอามาเษ์นเลึยอ’ร่ย กรนนมื่นติร่ 

กราบบงกมทูลวาทีหลวงจุกรบเาณีปลดพว!;นน,-,.รู-,ดูคูงคูยิ จุงดำรสร่า 

นนก็ได้แต่ให้เบนพระตามเติม 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขั้น มีประชุมปฤกษาราชการฃางเนดวย 

วนทรช์กาล ๘๓๖๖ วน ๔ ฯ ๑๑ คำ มเถาะฅรศก็ 

วนที ๗ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒^^07๔) 

เวลาเชาพระสงษ์ ๑๐ รูปมารบพระราชทานฉนที่พร!;ที่นาสุพเ5ย 

สวรรย์เสร็จแลร ถวายของเครื่องไทยธรรมตามสมกวร 



เวลาบ่าย ๕ โมงเสศโปรดเกล’า ๆ ให้สมเด็จพระเจ็าลกยาเธอ เจาพา 

ชายจบ่ารพงษ์ภวนารถ เสด็จออกทอคพระเนตรคเชนทรศวสนานที่พระทีน'ง 

สทไธยสวรรย์ฅามเคย 

เวลา ๔ ทีมเสศเสด็จออกขุนนาง พระสุรินทรามาฅยนำบอกกรม 

พระกระลาโหมขํ้นกราบบบ่3คมทลฉบบ ต บอกเมืองเพชรบูรี ลงวนที ® 

กไเยายน ๑®๐ ว่านาผ่นในราษีเมศบ่ ๑®๐ น์อ์ยกว่าบี ๑๐๙ สองนิวสอง 

ทสางค์ นาฝนในราษีพฤศภบ่ ๑๑๐ นอยกว่าบี ๑๐๙ หาทสางก นำฝน 

ในราษีเมถนบี ๑๑๐ นอยกว่าบี ๑๐๙ เกาทสางค นำฝนในราษี่กรกฎ 

บี ๑๑๐ น’อยกว่าบี ๑๐๙ สองทสางก์ ราษฎรบีกดำทำแลวได้ประมาณสาม 

ส่วนยำส่วนหนึ่ง ราคาเขำเปลือกฅวงคิวยส'ฅย์ยี่สิบหา เกวียนละ “ 

มีพระราชดำร'สถามพระยาท้พยโกษาว่า พล'บ่พลาพระปะถมเจดีย์ 

นนทำแลำฤๅยำ พระยาทิพยโกษากราบบำกมทูลว่าทำแลำ 

แลำร'บสำดำยพระองค์เจำไชย'นํตมงคลว่า กรมหมื่นสถิฅย์ยกเลข 

ถวายเบีนหลวงแลำลกชายกลบจะมาทูลฃอเอาไป การเลขกรมหมื่นสถิตย์นึ่ 

จนถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลำเว่าอยู่หำหร-3กาวว่าเลขเหล่านึ่หนีชํ้นไป 

พึ่งบญเจำนายวำน่ามาก การที่ใครมีเลขมากสำหร'บให้มีทุกข์มากเหมือน 

อย่างเลขในพระองค์เมื่อยำไม่ไท้ราชสมบ่ด็มีถึรพึ่นํกว่า ควินไท้เบีนพระเจำ 

แผ่นดินขน เลขเหลือไม่ถึงพ'นเพราะพาก'นกลำจะเบ็นทหารหนีเสียหมด 

เวลา ๕ ทีมเสศเสด็จขํ้น ว'นนึ่มีประชุมปฤกษาราชการขำงในดำย 

{^๓ 



วํนทรชกาล ๘๓Vวน ๕ ฯ ๑๑ คา ณถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๘ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ,ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเสศ พระเจานองยาเธยิ กรมห3งึนประจ'กษศิล!]ากม 

กบผทจะฅามเสดจุอๅย}^ 

เวลา ๒ ทุมเสศฝนฅกเกดพยุหพด!)5ยอดพระ;ที่น’งจุ่ฦรกงิ'มหา 

ปราสาทองคคานดๅ!เด!)ๅหด!^!!!)^;คู^ 

พระที่นงดุสิคมหาปราสาทฅอหกด้วหที่^ กบลูกแกวยอดพระศรีรฅน เจุคีย์ 

โนวดพระศรรดนสาศดา^ามกุกทเกก^ 

ยอดเจดีย ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ!,ลิดหลทุมดาเกยู ที่ประคิ^ 

สถาน ใวในวดพระเชทุพลวมลมงดสารามมหรหม,3 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกขุนมาง พระยาดรีสิงหเทพมำทอกเมก7ม 

มหาดไทยขั้นกราบปงกมทล ๕ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกกรุงเก่า ลงวนที่๒๔กนยายม @@0 ฉบ!เ๒บอก 

เมองอางทอง ลงวมที ๖ กนยายม ๑๑0 ฉบบ ๓ บอกเมืองอิมทรบรี 

ลงวนท ๙ กนยายม ๑๑0 ฉบบ ๔ บอกเมืองสรรกบรี ลงๅม่ที่ ๑!2) 

กนยายน ®๑๐ ฉบบ ๔ บอกเมืองลพบูรี สรๅมที่ ๒๓ กนยายน ๑๑0 

ถวายพระราชกุศลในการเฉลิมพระ;ชมม์ทร•ร-5,)ๅพุเๅ^ปทุ^ 

แลวพระยาพ้พฌโกบา นำบอกในกรมท่าขั้มกราบบทุดม.กก ^ ทุ^ 

ฉบบ ๑ บอกเมืองสมุทสงคราม ว่านาฝนใมราปเมดที่ ๑๑0 นอยกว่าที่ 

๑๐๙ หนงนวหนงทสางก ในราษพกุศ/!บี ๑๑0 นอยกว่ๅที่ ๑0,3(1 สามนๅ 

ราษฎรกำลงบกคำทำนา ราคาเขทุเปลือกสต ๒เกวียนละ — — 

๘๔ 



ฉบํบ ๒ ว่านาฝนในราษีเมถุนบี่ ๑๑0 มากกว่าบ ๑0๙ สามนิว 

ในราษีกรกฎบี' ๑๑0 นอยกว่าบี' ๑0๙ สองทสางค์ ราษฎรทำนาไค้สองส่วน 

ยำส่วนหนึ่ง 

ฉบ้บ ๓ บอกเมืองฅราษ ว่านาฝนในราษีเมศบี' ๑®0 มากกว่า 

บื่ ๑0๙ สองนึ่ว ในราษีพฤศภบี' ๑๑0 มากกว่าปี' ๑0๙ ห์านึ่ว ราษีเมถุน 

บี ๑๑0 มากกว่าบี ๑0๙ สิบสองนึ่ว ในราษีกรกฎบี' ๑๑0 มากกว่าบี ๑0๙ 

สิบสองนึ่ว ในราษีสิงห์บี ๑๑๐ มากกว่าบี ๑๐๙ ยี่สิบหำ'แว ราษฎร 

ไถหว่านไค้ท'วกน ราคาเขำเปลือกส'ต ๒๕ เกวียนละ 

ฉบ'บ ๔ บอกเมืองระยอง ว่านึ่าฝนในราษีเมศบี' ๑๑๐ นำ)ยกว่า 

บี ๑๐๙ สิบเจคนึ่วสามทสางค์ ในราษีพฤศภบี ๑๑๐ นำ)ยกว่าบี ๑๐๙ ยี่สิบ 

สองนึ่วสามทสางค์ ในราษีเมถุนบี ๑๑๐ นำ)ยกว่าบี ๑๐๙ สองนึ่วสอง 

ทสางค์ ราษฎรย่ำหาได้ไถหว่านบีกดำไค้ไม่ ราคาเฃำเปลือกส'ฅ ๒๕ เกวียน 

ละแปดตำลึง 

ฉบ'บ ๕ บอกเมืองสมทปราการ ว่าเดือนเมษายนพฤศภาคมฝน 

หาฅกไม่ เดือนมิถนายนกรกฏากมฝนตก ๕ คร*ง ราษฎรกำลำไถหว่าน ราคา 

เขำเปลือกส'ฅ ๒๕ เกวียนละ — — 

ฉบ'ใา ๖ บอกเมืองนนทบุรี ว่าใ!'าฝนในราษีพฤศภบี ๑๑๐ นำ)ย 

กว่าบี ๑๐๙ สิบเกานึ่วสองทสางค์ ในราษีเมถุนบี ๑๑๐ นำ)ยกวำบี ๑๐๙ 

สิบเอจ'แวสามทสางก์ ราษฎรกำลำไถหว่านฅกกลำยำหาเต็มพมไม่ รากา 

เฃำเปลอกสต ๒๕' เกวยนละ “ 

๘๕ 



แลวพระยานรินทรราช),สนี นำบาญชีทีทรงพระกรณา!ปรคเกล็า ๆ 

ใหเรอไรซงซนออก!ปริบแขกเมืฏิ,3ทีคุมตนไม้เงินทองเครืองราชบรรณาการ 

เขามา คอเมองไทรบูร ๑ ปริอ ๑ 0 สายบรี ® เมืองยิหรี่ง ๑ 

ยะลา ๑ หนองจิก ๑ ระแงะ ๑ แต่เมืองสตนนนยเงหาเข"ๅมาถึงไม่ 

จึงคำรสถามพระยานรินทรว่าเมืองสฤแย*ริไม่ไค้เดู’ริ3ภฤๅ พระยา 

นรนทรกราบบงคมทูลวายงไนไค้เขๅนๅ แลวคำร'สว่าถ"ริอย่างนนรอไว้เผา 

พรอมกน แลวคารสควยพระองคไชยนฅว่าการอกทาอรนำผึรมืาาวเ;นเาาฐ 

รตนสถานนนไกลนก!ห้ยกนาทำ'กีาาร^ค้น”ริจุกรกริถึ'เค้ แลำคำร'สลาน')จุรเ;ยา 

วุฒการบควาพระกองก พระยาวุฒิกราบบงกนทลว่ารวน ๑® องค์ควยกทัเ 

แลวคำรสควยกรมหม่นสนนฅว่าทน'ริสือสว้าบ*ริจุดูอร.!/เลจุร ล3ง เค็จพระบรน 

โอรสเอาไปไว้ทีวดท'ริสองผูกขอคืนนาลวายผก'!/)'เ^ร 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขั้น 

วนทรชกาล ๘๓๖๘ วน ๖ ฯ ๑๑ คำ บเถาะตริศก ๑!ช,^๓ 

วนน 6 ตุลาคน ๑๑0 (พ.ศ. 12)๔๓๔) 

เวลาเช็ริโปรคเกล่า ๆ ให้เจำพน'กงานยกยอด')จุระค้น”ริฒิกรกริาจุๅ 

ปราสาทขั้นประคิสถานบนแท่นน่าพระ'คืน'ริจุ)กรฤริคํรินอรํนํอก !กลา^ทํริ ^ 

โมงเสศโหรพราหมมาต*งเครื่องกระยาส'ริเวยปวงสรจุร!าาาจุยอๅ 

เวลา ๔ ทูมเสศเสคจออกขุนนาง พระยาศรีสิงหเทพนำบอกไนกร3ร 

มหาดไทยขั้นกราบบงคมทูล ๓ ฉบ'บ 

๘๖ 



ฉน่บ ๑ บอกเมืองสระบรี ลงวนที่ ๒0 มืถุนายน ๑๑๐ ว่าเจาอธิการ 

พระว*คศรีไกรลาศ ฃอที่ผกพ*ฒเสมาว*ดครีไกรลาศ ยาว ๘ วา ๒ ศอก 

กว'าง ๗ วา 

ฉบ*บ ๒ บอกเมืองอไทยธานี ลงว*นที่ ๑ กรกฏาคม ๑๑๐ ว่าพระครู 

อุไทยธรรมวินีจ ฃอผกพ*ทธสีมาว*ดโนนเหล็ก ยาว ๘ วา ๒ ศอก กวาง 

๕ วา ๒ ศอก 

ฉบ*บ ๓ บอกเมืองกำแพงเพชร ลงว*นที่ ๒ พฤศภาคม ๑๑0 ว่าจีน 

ห*นฅ้มอำแดงลุ่น ฃอผูกพ*ทธสีมาว*ดท่งสวน ยาว ๙ วา กว'าง ๖ วา 

พระสุรินทรามาตยนำบอกเมืองนครศรีธรรมราช ลงว'นที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๑๑๐ ขนกราบบ*งคมทลพระกรุณาความว่าเรือแกรคิ^ที่จะออกไป 

ร*บแขกเมืองซึ่งก้มฅ'นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการมาจากเมืองสงขลา 

ถึงเกาะสมยเหล็กข’อเสือห*กไปไม่ได้ พระศริธรรมบริร*กษ์ปล*ด ไค้หาช่าง 

มาทำ เสร็จแลำ แลไค้จ*ค้สะเบียงอาหารนาพีนส่งไปฅามสมควร 

พระยาศรีสิงหเทพ นำนายมานิดร*3ยา ๑ หม่อมราชวงษ์ซึ่น ๑ 

นายเยน ๑ ซึ่งขนไปทำแผนที่พระราชอาณาเขดรลาวผายฅว*นออกเฉียงเหนีอ 

กล*บลงมาเผาทลลอองธุลีพระบาท 

หลวงเทษาจิตรวิจารณ์ ๑ หม่อมราชวงษวิน ๑ นายเฮงนกเรียน ๑ 

กราบถวายบ*งิคมลาขนไปทำแผนที่พระราชอาณ’าเขศรทางห์วิเมืองลาวเฉียง 

พระพิรมย์ราชา กราบบ*งคมลาคมเงินรางว*ลขนไปพระราชทานเจ'า 

ของช'างพร'อมด'วิยพระยาศโขท*ย แลพระยาพิไชย 

จึ่งมืพระราชดำร'สด'วิย หลวงเทษาจิตรวิจารณว่าเบ็่นการเหนื่อยมาก 

ไม่ค่อยไค้หยด แลวมีพระบรมราโชวาทก'บพระพิรมย์ราชาว่า เจ'าจะขนไป 



แจกเงนอยาเหมนผคเ{เ,ฏผดฅๅ!แลวดำรํสถามพ7ะยาๅฌิกา7บดีว่า ฝว่ง้ 

สองกนทขิะขนเบ่ทํๅ1.1,ผม,‘1ๆมํว่1ยู^เดํดู^'[บ่-^รุ-03^1ๅ1^1^า[ๅ^.^1^^^-^,|^^คู พระยา 

วุฒกราบบงคมทลๅาจุะดูม,เบเก7*งหลง แลวโปรดเกล”า ๆ พระราชทาน 

สญญาบฅร ๔ นาย ให้พระพิพากษานานาบร^เทคกิจุ เบ็่นพระขิกรปาณี 

ศรศลวสทธปลดพระราชครูพิรๅน ถือคกดินๅ ๓0๐๐ ให้นายสายมหาดเล็ก 

เวรฤทธิ บุฅรพระยาโซฏึกราชเสร^ เบนหลวงนริศรราชกิจ มีฅำแหน'ง 

ห้นายนุ่มมหาดเล็กเวรศ่กคิ ราชการในกรมมหาดเล็ก ถือค่กดินา ๖ 

บุตรนายเชยมหาดเล็ก เบ็๋นชุนสมุทโคจร มีฅำแหน่งราชการในกรมมหาด 

เล็ก ถือศกดินา ๓๐๐ ให้นายมานิฅรฐยานายเวร เบ็๋นชุนนภาภาคภ'คดีการ 

มตำแหน่งราชการในกรมแผนที ถือคํกดินา (^0๐ 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขั้น 

จนทรชกาล ๘๓๖๙ วน ฟ่ ฯ ๑๑ คำ บืเถาะตริศก ๑]^^^ 

จนท ๑0 ตุลากิน ร,ศ^ ๑๑0 (พ.ศ. 1ด)(2:๓(2;) 

เวลาเชห้โมงเสศเสด็จออกพระที่นกิ3จกรกรีมหาปราสๅทฏ^ 

พระสงฆ์ ๙ รูป พระเจ”านองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเบ็๋นปว^ฐๅ.^ 

สามเณร ๒ คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ® หม่อมเจ”าดน”ยๅรนดู ๑ รวน 

เบึน ๑® รูปควยกน รบพระราชทานฉนแลต””กบาตรนาผํ้งดานเกยู เร^.เ 

เชา ๓ โมงเสศพอพระสงฆ์แลสมเด็จพระบรมโอรสเสด็จกลบแล็ว่แ,เด็จุขั้รเ 
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เวลา ๔ ทุ่มเสด็จออกพระที่น”งจำรกรีมหาปราสาทประท'บ3าขเด็จ 

คำร^ส’งให้เอาฅวพระยาอนุร่กษ์ราชมณเฑียรเฃาหลกฅาที่น่าพระที่น”งจ'กรกรี 

มหาปราสาท แลวโปรดเกลำ ๆ ให้หม่อมอนุวงษ์วรพ'ฌ เชิญกระแสพระบรม 

ราชโองการไปอ่านให้พระยาอนุร'กษ์พ้ง 

ในพระกระแสว่า 

ฅรวจดกำให้การพระยาอนุร”กษ์ราชมณเฑียรไค้ความ ว่าวนที่ ๙ 

ตุลาคม ร,ศ, ๑®อ ได้พบก”บพระยาเจริญราชไมตรีมาน”งอยู่ที่น่าหองเอด- 

เดอกง พระยาอนร”กษ์ไต่ถามไค้ความว่ามาน”งคอยร”บฅำทาษ ซึ่งพระบรม 

นารีนทร์จะส่งให้แลเล่าขอความให้พงว่าทาษสมคบก”บลูกเลยงล”กล็งฃองหนี 

เฃำมาในพระบรมมหาราชวำ นาคนำเงินไปวางค่าต่ว ว่าพระนางเจำพระ 

วรราชเทวีให้วางเงิน พระยาเจริญไค้กราบทูลกรมหลวงเทวะวงษ์กราบเรียน 

เจำคณแลบอกพระยาราชประสิทธแลำ จึ่งใช้ให้พระบรมนารีนทร์มากราบทูล 

พระนางเจำ พระวรราชเทวี พระยาเจริญมาคอยอยู่นานแลำยงไม่ได้ตำ ฃอ 

ให้พระยาอนรำษ์ราชมณ'!■ฑียรช่วย พระยาอนุรกษ์จึ่งได้เรียกนาคออกไป 

ถามว่า การเรื่องนพระยาเจริญไค้กราบทูลกรมหลวงเทวะวงษ์แลพระยา 

ประสิทธแลำ จึ่งให้พระบรมนารินทร์มาคอยอยู่ที่ประตูยํ่าคา เดี๋ยวนีฅำทาษ 

อย่ที่ไหน นาคจึ่งแจำความว่า เมื่อไปวางเงิน พระยาเจริญไม่ห้บเงินแลำ 

พระนางเจำพระวรราชเทวีก็รํ บส”งให้บอกเบี่คตำทาษนนไปเสีย ฅำทาษก็ไป 

เสียแลำ พระยาอนร”กษ์กลบฃู่ว่า นากเบนผู้ไปวางเงิน เ‘วาจะมิเอาตำทาษ 

ก'บนากฤๅ ให้นาคส่งตำให้เสียเถิด ไค้ใจความดำนํ้ เห็นว่าการเรื่องนเดิม 

ตำทาษมาหาเงินที่พระนาง!■ช่วีพวะววว''ช!•'ดวี พระองค์เจาพวงสรำ)ยสอาง 



จึงไค้ให้นากนำเงินไปวางก่าตํว ที'พระยาเจริญราชไมตรีนายเงิน พระยา 

เจริญราชไมฅรีไม่รงิาเงิน ว่าทาษสมคบบุตรเลยงลก'ซองหนีไค้พ็เ’องศาลหลวง 

ไว้แลว นากกลบเฃำมาแจ’งกวามดงินี พระนางเจทีพระวรราชเทวี เห็นว่า 

ทาษเกียวฃ็องเบนความ จึ่งไม่ฅองการร”"มสํงให้บอกเบี่ดฅ่วทาษไปเสีย 

ตำทาษนนก็ไปตงแต่วนที่ ๗ เดือนตุลาคม ซึ่งเบนวไเวางเงินนนต่อวไเที่ ๙ 

พระยาอนุรกษ์จึงไค้เรียกนาคออกไปแจุทีความว'ๅทๅษทวะยา!,จุริผูราชไมตรี 

หนมาอยูทีพระนางเจาพระวรราช!,ทวี กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการมี 

รบสํงิให้ส่งตวให้เซาเสีย นาคแจงความว่า เมื่อไปวางเงินพระยาเจริญไม่ 

ยอมร”บเงินแลว พระนางเจทีพระวรราชเทวีก็รบส่งให้บอกเบฤคำทาษไป 

แลว พระยาอนุรกษ์กล”บว่านาคเบนผู้ไปวาง!งิม เซาจะเอาตำกบนาคปงคท 

ให้นาคส่งต่ำทาษให้จงไค้ค่งนี 

เห็นว่าการซึ่งพระยาอนุรำษ์บังคบปญชๅททีปไมีมี 

ยินใดซึ่งจะเบนที่ฅที ดำยพระยาเจริญก็หาไค้มารำง!รียนต่ออ5บมีท7บบั^ 

ประการหนงประการไต [ม เบนแฅพระยาเจุรญ!ส่าไห้น1ง!!ส่รๆ10|ท้ป^^ 

เมอนากแจงความวาวาง!งินไมไต้ พระนางเจทีพระวรราช!ทวีร”ปส่งิไห้บคูท 

เบดฅวทาษไปเสยแลวดงน กไมเบนการจำเบนอย่างทนึรอย'ๅบัเ^ 

พระนางเจทีพระวรราชเทวี ฤๅนากซึ่งจะ!ที่นผู้ค้องส่งบัรทา^ ดำยว่าทาษ 

มาหาเงินมิได้ช่วยไว้แลวก็ปส่อยไป!บ็'นธ,รม^า ถึงว่าพระยา!จุวีญธุ.ษ์คู^ 

กล่าวโทษนากว่าสมคบทาษตาม ซึ่งนากแจำกวามว่าพระยาฏนุบัๅบ\ต้^คู^ 

(ซึ่งพระยาเจริญมิได้พ้องจริงบังนที! เย้น!!ต่ต้าขู) ถึต้ ก็ยำหาใช่กาลสบัยห้ 

พระยาอนุรกษจะบังค”ปให้นากส่งค้ๅทาบป่งจุป^^ฐเ-คู.แลำนนไม่ 



ดายพระยาอนรโาษไม่ได้เบนฅระลาการบํงฒับ*ญชาความ ซึงอางว่าพอง 

น'นเลย อีกประการหนึ่ง ถึงว่าจะเบนความจริงฅามที่นากแจงว่า พระยา 

อนุรกษบอกพระยาเจริญได้กราบทลกรมหลวงเทวะวงษ์เรียนเจำคุณแลบอก 

พระยาราชประสิทธ ท่านท*งน*นบ*งก*บให้ส่งฅํวให้ได้ กำพระยาอนุรกษเชือ 

พระยาเจริญก็ควรจะไปกราบทลสอบถามกรมหลวงเทวะวงษ์ให้ได้ รบคำสิง 

ฅ่อพระโอฐฤๅเบ็๋นลายพระท*ด้ถ์จึ่งจะสมควร ซึงจะเชือเอาแด่ถอยคำผ้มาอาง 

ถึงท่าน ผ้มีบนดาศ”กเดี้แลำทำฅามไปไม่พิจารณาว่าผิดแลชอบนนก็ไม่ควร 

อย่ช*นหนึ่งแลำ นี่พระยาเจริญก็เบ็่นแฅ่อางถึงว่าไค้กราบทลแลได้กราบเรียน 

ท่านท*งน*นใช้ให้ผ้อื่นมาพคก'บผู้อืน พระยาอนุรกษไปเก็บเอาขอความมา 

เบ็่นธระเอื่อเพอเหลือเกิน บ*งคบฃ่ร้จากทางทีถูกทีชอบ เหนว่าพระยา 

อนร่กษ์ก็เบนกรมวำผ้ใหญ่มีชือเสียงไม่สู้คมาแด่เดิม ครงนีก็มาปรากฎชค 

ว่าทำการเดินนอกทางเบ็่นการฅะลบดะแลงละท้งแบบอย่าง บ*งค้บการที่ไม่ 

ชอบด*งนี่ กร*น,จะยกโทษภาคท*แเฑ์ให้ก็เหนว่าจะเที่นทางประพฤดิอีกรำไป 

ฃองพระยาอนร'กษ์ แลจะเบนเยี่ยงอย่างฃองกรมว'ง ซึ่งจะไม่ร*กษาแบบ 

อยางทางราชการ หากินดวยฃกนโชกผหญงซงไมรูจกความคอไปภายนา 

ให้ฅีหลำพระยาอนรํกษํราชมณเทียงเสียฟิใมสีม'ทีไทีมเวิ“ '•ย่ย''^ 

อย่างสืบไป 

สยามินทรํ 

เวลายามเสศเสด็จขน 



วนทรชกาล ๘๓วน ๑ฯ ๑๑ คำ บเถา^ฅรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๑๑ ตุลาคม ร^ศ^ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกขุนนางตาม!,กฎ พระยาศรีสิงหเทพนำบอก 

ในกรมมหาคไทยขืนกาเาบบ‘'งอมก^ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกเมืองสระบรี ลงๅนที่ ]ปี^ พฤศภาคม ๑๑0 ว่าได้ร'บ 

หบศลานาเพลง ผาฃาวร่มรองเทาพระราชทานไนการ!,ผาอาา!/1ลวงศรีสรภม 

ยกระบฅรเสรจแลว ฃอถวายพระราชกอส 

ฉบบ ๒ ถวายพระราชกุศลในการผูกพฌเสมาว'ด้ทนองนชง คู,มอัย ^ 

บอกเมองลพบูร ลงวนที ๒๓ ทนยายน ๑00 ว่าหลวงร”กษาบรี ฃอที่ 

ผูกพทเสมาว้ดมะปรางหวาน ยาว 6(' วา กว่ว่ง ๘ อา 

ฉบบ ๔ บอกเมองสงคบูร ลงวนท ๑๖ กนยายน ๑๑0 ถวายพระราช 

กุศลในการเบกพระเนตรพระทุเทฐ•รูป 15? องคในพระวิหารว''ตพระพาๅฐ 

ไสยาศน์ 

พระสุรินทรามาฅย์นำบอกกรมพระกระอาไา^ม^^^บู^^ 

๒ ฉบ”บ ฉบฆั ๑ บอกเมืองสงขลา ลงว''นที' ๒^ ก*นํยูๅว่าเครีอง 

ราชบรรณาการบี ๑๑๐ ฅน 
ทอง ๖ 

เงิน ๖ 
ฅน 1’ทยนพนมหนกเล3^ส^บๅ‘)ๆ 

๑00๐ เลม ผาฃาวยาว ๕๐ ศอก ๒0 พบ กระเบึองปพน ๒000 แผ่น 

เสื่อลวด ๑๕ ลวค มอบให้หลวงบริรกษ์ภูเบนทร์ผู้ขืวยรๅขกๅ^กุม^3าา 

^เสุปื 



ฉบ้บ ๒ ว่าพระยาสงขลาไค้ให้หลวงอุดมภ'กคีผู้ช่วย ไปเร่งฅนไม้ 

ทองเงิน คือเมืองฅานี ๑ เมืองสายบรี ๑ เมืองยะลา ๑ เมืองหนองจิก ® 

รวม ๔ เมืองจำนวนบี่ ๑๑0 ซึ่งอย่ในบํงิคไ)เมืองสงขลา เฃามาพรอมทบ 

หลวงบริร่กษ์ภเบนทร์เสร็จแลไ จำนวนกนนาย ๑๘ ไพร่ ๔๙ รวม ๖๗ ๆน' 

แลไพระยานรินทร์ราช เสนี นำหลวงบริรไษ์ภเบนทรผู้ช่วยราชการ 

เมืองสงขลาเผาทลลอองธุลีพระบาท จํค้ได้ผไยกทอง ๒ ผืน ผาโสรงไหม 

๒๐ ผืน ฃอพระราชทานทลเกลห้ๆ ถวาย 

แลวนำพระนรเทพภไดีศรีราชยกระบ”ฅร ๑ พระพลพยุหสงคราม 

จางวางด่าน ๑ เมืองฅะก”วบืา ๒ หลวงโภคาพิพ”ฌน์ปลดเมืองกระบี ® 

รวม ๓ นายกราบถวายบ”งคมลากลไไปร”กษาราชการบานเมือง 

จึงดำร”สถามหลวงบริรไษ์ภเบนทร์ว่า เข”ามาพไอยู่ที่บไนใคร หลวง 

บริรไษ์ภเบนทร์กราบบ”งคมทูลว่ามาอย่ที่บไนนายบน แลวดำรสถามต่อไปถึง 

มารดาหลวงบริร่กษ์ภเบนทร์ว่าอยู่ดีดอกฤๅ หลวงบริรกษกราบบงคมทูลว่า 

บีวยมาสามเดือนแลว จึ่งดำรสถามว่าเจบเบ็่นไข้อะไร หลวงบริรกษ์กราบ 

บ”งกมทลว่าเบ็่นโรคชรา 

แลวดำร”สควยพระนรเทพภไดีศรีราชยกระบไรI■มืองดะกํ่ว่บาว่า 

พระนรเทพก็เบนคนเฉลียวชิ'ลาดในราชการ ออกไปให้ช่วยกนจดราชการ 

บไนเมืองให้เรียบรอย แลวโปรดเกลไ ๆ ให้พระราชทานผไพรรณนุ่งห่มแล 

เครื่องยศดามสมควร แลไพวะราชทานสญญาบตร ให้หลวงเสนาภกดี เบ็น 

พระมนฅรีพจนกิจ มีตำแหน่งราชการในกรมมหาดไทย ถือศกดินา ๘00 

แลไมืพระราชดำร”สว่า ฃุนนางที่ไมรู้เรื่องหน่อยจะมีความสดุ้งดกใจ 

ว่าลงพระราชอาญาพระยายิน'บี™ เพราะกนพระยาเจริญหนีเชไมาอยู่ในวไ 

พระยาอนุรไษ์รไดามให้จึงดองบีบพา'ะ^'''®ยิ''ญ'' การไม่เบนเช่นน*น เพราะ 

ลี่๓ 



พระยาอนุรกษทำการล่ๅงน่ๅทีญ^ฏ^'คือความเดิมอีทาษสองกนแม่ลก 

หนเขามาหาเงินกบพระคูงฤสรฏยูญ็'.ฅราสี่ชํง้ พระองค์สรอยจึ่งให้นาก 

คนเกรองไปฃอๅาง!,งิแฤบพระ^ๅเ^(VI ชุงร่าซึ่งจุเะให้รบ!,งินนแเม่เดิ 

เพราะอสองคนแม่ลูกสมคบ(าบบุฤ7เลียงแลวลกเข*าฃองหนีมา ไค้พ้องเว้ 

ศาลหลวงแลว ถาวิะวางให้ไค้จุะฅํองไปเรียน!,จุาคุแ!. นากก็กล*บมาทลกบ 

พระองกสรอยจงเลาความถวายพระวรราชเทวี เพราะในการที่วะวางทาษ 

ฃองพระวรราชเทวี แลวมอบให้พระองค์สรอยทรงจุด เวลาที่พระองค์สรอย 

ไปทรงเลานนนนเจุานายผายในประชุมอยนเ•รูอนสจงไค้ทรงพระสรวลขึน 

ว่าเบนการฃนเฃาไปฃอวางทาษเที่อไม่ใหั้ๅางก็แลนุอน ทำไมจึ่งจะไปพ้อง 

แลวพระองกสรอยกไลอทาบนนไป ถงวนที ต' พระยาอนรกษร่าพบกรัง 

พระยาเจุรญทนาหองเอดเคอกง พระยาอนุรกษถามพระยาเจุริแเร่ๅมาน”งอย่ 

ทาไม พระยาเจุรเปกเลาใหพระยาอนรกบพงวาไดทลกรมหลวงเทวะวงบ์ 

แลกราบเรียนเจุำคุณ แลเรียนพระยาราชประสิทธิแลํร่ พระยาราชประสิทธิ 

ใหพระบรมนารนทรมาเอาตวสงให มากอยอยนานแลว‘ขอ [หพระยาอน'รูกบ์ 

ช่วย พระยาอนุรกษ์จึ่งให้คนไปเรียกนากออกมาจุะเอาทีวทาบสำ]ที 

เจริญ นากว่าออกไปวางเงินพระยาเจริญไม่ร*ปแลำ พระองค์สร*'อยท่านก็'เสิ 

คกัทาบไป พระยาอนุร*'กษ์ฃู่จะให้นากส่งที'ว]ทีไค้ ร่าถ*'าส่งไม่ไค้เฃาจุะทีทีว 

พ้องนาก จึ่งเห็นการว่าพระยาอนุร่กษ์ทำการที่งแบบอย'าว คือเบนแท่พระยๅ 

เจริญอางว่าได้ทูลกรมหลวงเทวะวงษ์แลกราบเรียน,จุ่ำคุรู^แทีค้ 

อนุรกบกไมไคไปทูลถามกรมหลวงให ไดยนแกท เบึนแค พระยาเจรีแเมเอล 

เท่านน ก็เบ็'นความผิดอยู่ชนหนึ่ง แลวทำวนางฃำง]นก็ม่ทำไมจึ่งไม่มคูล 

ให้ส่ง พระยาอนุรกษ์เบ็'นแต่กรมว*งอยู่ฃางนอกไปบังคบฃำง]นส่'ทีๅที 

มีกวามผิคอีกชนหนึงจึ่งฅองลงพระราชอาญา 

๙๔ 



อีกเรื่องหนึ่งยํงถามกไเอย่ คือพระยาเจริญไปทูลกรมหลวงเทวะวงษ 

ว่าภริยาหนีไปอย่ฅำหนํกพระอรรคชายาสามคน กรมหลวงจึงว่าให้คนไปทูล 

ท่านสิท่านคงประธานให้ มิฉนนให้เจท่เพี่มไปทูลฃอก็ได้ แลำพระยาเจริญ 

ไปเล่ากไ]พระยาราชประสิทธิว่าห*าคน แลไ)ไปเล่ากบผ้อื่นว่าสิบคน ได้สอบ 

ถามฃ์างในแลํวมือย่หไกน คือเขไมาบื๋ละกนเขามาคนไรก็ได้เอาเงินไปวาง 

ให้พกคน พระยาเจริญก็รไ]เงินไว้แล*วท*งนน เบ็่นการโกหกมากเต็มที แลวกี 

โกงปล่อยผู้รไยต็ว่ย 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขั้น วไเนึ่มีประชุมปฤกษาราชการฃไงในควย 

วไ]ท่ร'ชกาล ๘๓๗๑ วไ] ๒'ฯ” ๑® คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๑๒ ตลาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ท่มเสศเสด็จออกฃนนางฅามเคย พระยาศรีสิงหเทพนำบอก 

ในกรมมหาคไทยขั้นกราบบไคมทูล ๕ ฉบบ 

ฉบไ] ๑ บอกกรงเก่า ลงว'นที่ ๑๖ กนยายน ๑๑๐ ส่งเงินจีนผูกบ 

๕๐ 

ฉบไ] ๒ บอกเมืองอ่างทอง ลงวไเที ๒๒ กนยายน ๑๑๐ ส่งเงินจีน 

๒๕ 

ผูกบ ๕๐๐ คน เงิน —เ— ยไหาเสร็จสํ้นจำนวนไม่ 

ฉบไ] ๓ บอกเมืองพรหมบูรี ลงวน.ที ๖ ตุลาคม ๑๑0 ส่งเงินจีน 

๒ ๐ 

ผกใ-) ๔00 กใม่0 ย■^31/Iา^ฟิ‘Iวิฟิใท่1วิา1ท่)กใ41ใท่ 

ลิ่๕ 



ฉบบ ๔ บอกพระยาสุรเดชฃิาหลวงห่ๅเมืธงลาๅพวน ฉบบ ๕ บอก 

เมองบรคณหนิคฆกวามดอง]านว่า ขุนอุดมภ'กคีผ้ช่วย131องบริค่ณหนิคมบืวย 

เบ็นไข้ฃ์บถึงแก่กรรม ขอหีบศิลาน่าเพลิงเผาคพ 

พระสุรนทรามาฅยนำบอกกรมพรเ;อร^ลาโา!เมขนกราบบ*งกมทล 

๒ ฉ บขั 

ฉบบ ® บอกเมืองไทรบรี ว่าได้แต่ง!ห้ ฅนกหมิศ ๑ ฅนกหม'ด 

อาเกบ ๑ เจะมะหมุด ๑ เจะมะหะ)ดอาซน ® คมตนไม้ทองเงินเครื่อง 

ราชบรรณาการบ ©๑0 เฃด้มา 

ฉบบ ๒ บอกเมืองปลิฅ ว่าไค้แต่งให้ ศรีเลลาม*กะตา ๑ หวนหำ 

เคาะ ๑ บงลิมาเงาะ ® กุมตนไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการบี' ®®0 

เฃหีมา 

จงคารสถามพระยานรนทรราชเสนวา เมองสฅนยงไมได้เขา3าาถึงกุ'! 

พระยานรนทรกราบบงคมทลวายงไมไดเขามาถง จงดารสตอไหํวาเลตจุออก 

เสียทีหนึ่งก็ได้ แลวคำร*สถามพระองค์เจุบีไชย*น่ตมงคลว่าทำบแ]พระ;0*1 

วนใด พระองค์เจาไชยนกราบบ*งิคมทูลว่าว*น่ที่ ®๖ ฅลาคมสวดมนต์ 

จึงคำร'สกบพระยานรินทร์ว่าว“นที่ ๑๕ ตลากมออกแขกเมือง 

แลวคารสถามพระยามหามนฅรวา นำบีนมากกุ'!นอย พระยามหา 

ก!า!]บงกิ30ทูลวา 1วลาบ)าลงยงแหง!]ๅกิกิสฎง วงกิา!สวาถาบำบคูย 

พระราชทานกะค้นในคลองเล็กเห็นจะไม่ได้ 

แลวดารสถามพระยา'รุตาการบดวา วต .ชยพกุกบ,ครอย พระยา 

วุฒิการกราบบ*งคมทูลว่าพระร*ตเนมุนี แลวคำร*สว่าจะพระราชทานให้สมเต์จุ 

พระบรมไอรสทรงทอด แลวตารสถงพระองคฅอไบ่วาเม0ทรงผน'าชุ 



9 

พระบาทสมเด็จพระขิอมเกล็าก็เกณฑ์ให้ทรงถอคเหมือนกิน ที่จะพระ 

ราชทานให้ทรงถอควํคไชยพฤกษเสียก่อน แลวจื่งจะให้ทรงถอดวคพระปถม 

เจคีย 

เวลา ๕ ท่มเสศเสด็จขํ้น กินนมีประชมปฤกษาราชการฃางในดวย 

กินที่ร'ชกาล ๘๓๘๒ กิน๓'ฯ^๑๑ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

กินที่ ๑๓ ตลาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ท่มเสศเสด็จออกขุนนางตามเคย พระมนฅรีพจนกิจนำบอก 

ในกรมมหาดไทยชนกราบบ*งคมทูล ๕ ฉบ”บ 

ฉบ*บ ® บอกเมืองฉะเชิงเซา ลงวนที่ ®๙ กกัเยายน ®๑ 0 ถวาย 

พระราชกุศลในการเฉลิมพระชนม์พรรษา 

ฉบ*บ ๒ บอกเมืองนครนายก ลงวนที ®๒ พฤศภาคม ด®๐ ว่าใน 

ราษีพฤศภบี่ ®®0 นาฝนน*อยกว'าบื่ ๑0๙ สิบเบดนิว ๗ ทสางค์ นำท่า 

น*อ์ยกว่าบี่ ๑๐๙ ศอกคืบ 

ฉบ*บ ๓ ว่าในราษีเมถนบี' ๑®๐ นาฝนนอยกว่าบื่ ®๐๙ สิบห*านว 

สี่ทสางคื นาท่านอยกว่าบี ®๐๙ ศอกสีนํว 

ฉบ*บ ๔ ว่าในราษีกรกฏบื่ ๑๑๐ นำฝนมากกว่าบ ๑๐๙ สามนิว 

๙ ทสางก์ นาท่ามากกว่าบี'®๐๙ สิบเดนั้ก ราษฎรไถหว่านเสร็จแล*ว ราคา 

เข็า เปลอกส^ เกวยนละ — 



* 

ฉบบ ๕ บอกเ!'องอุ1ทยฐๅนี ลงๅนที่ ๑๙ กไเยายน ๑®0 ว่าใน 

ราษสงหบ ๑๑0 นาฝนมากกว่าบี ๑0๙ เขิคนิวสามทสางค์ นาท'าน็อืยกว่า 

บ®0๙ สบสามนๅ ราษฎรทำนาไค้ปง“มๅ^ ส่วนยงส่วนหนึ่ง รากา 

เขาเปลอกสฅ ๒๕ เกวียนละ .,^ 

พระสุรนทรามากยนำมเฏลลง3า^■[.เ^ขํ้นกราม)บ่งอง)าๅล 

๒ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกเมองหนอกวิก ลงๅนที ๒๙ กนยายม, ๑๑,0 ฃอหีบ 

ศิลาน่าเพลิงเผาศพพระยาเพทงาบีบาลลู้าๅ,ๅรุ.^ที0“เ^ กบ์ไค้มอบ 

เครองยศถาคหมาก คนโฑกาไหล่ทอง กระบีบ"งทองเลิม ๑ เกงื่องงาช 

อศรยาภรณ,มณทนา/!งชนที ถๅ คๅงหนึง ให้นายรึ่นมหาดเล็กอง)เๆค้าง)าล่ง 

® ® 0 
ฉบบ ๒ บอกเมืองนกรศรีธรงมราช ลงวนที่ ๑ ดลาอน 

ว่าไค้แฅ่งให้กรมการพรำมกบศรีดบ่นํกงนกๅงกุ3นํเที^ดู^ คู^^^^ 

บรรณาการเมองปลิดเขามา แต่เมืองสดนนำยำหาได้เ•ค้าง)ๅ'เที 

แลวพระยานรินทรราชเสนีนำนายรีน3าหๅอเ^ล็ก บดรพระยาเพทงา 

ธิบาลเผาทูลลอองธุล็พระบาท จดผำที่นต่าง.อุอรี 1^0 ผน ผำซบอาบ 

๒๐ ผืน ขอพระราชทานทลเทลำ ๆ ถวาย 

แลวพระยาพิพฌ!กษานำขุนชาญสะกกผู้นํงยงา.^ง^^^^^^ ^ 

เยอรมณีกลบเขามาเผาทลสอฎงธ'ลีพ7ะบาท 

ซึ่งดำรสถามพระยาสีหราชเดไชขำว่า กล"บมาล็รเมือไง พระยาสีหงๅชุ 

เดโชชยกราบบำคมทูลว่ามาล็งเมือเวลาๅานนึ่ แลวดำรสถามว่าเรีอแนํนค้^^ 

เต็มที่ฤๅ พระยาสีหราชบำคมทูลว่าแน่นกนํ ดำรสถามว่านอนกนที่ไห^ 

พระยาสีหราชกรามบ่งคมทูลว่าขนนอนบนดาดทีๅ 

ลิ่ (เ0 



แลวคำรสถามเจ็าหมื่นเสมอใจราชว่าย'งไม่ทลลาฤๅ เจ^าหมืนเสมอใจ 

กราบบังคมทูลว่าในว'นที่ ๑๔ ฅลาคมจึ่งจะได้กราบถวายบังคมลา เพราะเรือ 

จะออกได้บันที่ ๑๕ ฤๅที่ ๑๖ ตุลาคม 

แลำดำร"สส”งเจำหมื่นสรรพเพธบักดีว่า จางวางหำหมื่นฃาคให้ 

นายเวรลงเรือพระที่นำแทนก็ได้ แลำโปรดเกล่า ฯ พระราชทานส"ญญาบัตร 

ให้หลวงประชาคดีกิจ เบ็'นพระประชาคดีกิจ มีตำแหน่งราชการในกรม 

มหาดไทย ถือศกดินา ๘๐๐ 

เวลา ๕ ท่มเสศเสด็จชน บันนมีประชุมปฤกษาราชการขำงในดำย 

บันที่รชกาล ๘๓๗๓ บัน ๔'ฯ^ ๑๑ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

บันที่ ๑๔ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ท่มเสด็จออกขุนนางฅามเคย พระมนฅรืพจนกิจนำบอกใน 

กรมมหาดไทยขืนกราบบงคมทูล ๔ ฉบับ 

ฉบับ ๑ บอกเมีองพิไชย ลงวนที ๕ มิถุนายน ๑๑๐ ว่าได้รบหีบ 

ศิลาน่าเพลิงแลฃองเครื่องไทยบานที่พระร'!ชบ™*!■บบ''7เผาศพพระสงศราม 

ภกดีเจำเมืองนาปาดเสร็จแล่ว ฃอถวายพระราชกุศล 

ฉบับ ๒ บอกเมืองพรหมบรี ลงวนที ๑๒ มิถุนายน ๑๑๐ ว่า 

พระมงคลเทพมณี ฃอที'ผกพทธสีมาวดบางนำเชียว ยาว®๓วา กวาง๘วา 

ฉบับ ๓ บอกเมืองอินทรบูรี ลงวนที ๑๘ มิถุนายน ๑๑๐ ถวาย 

พระราชกศลในการไรงพยาบาส 



ฉบบ ๔ บอกเมองม!น7มย ลงวนที๕ เมษายน®®0 ถวายพระราช 

กุศล 1.นการพระราชทานที่ผูกพทธสีมๅๅค!ค1ๅส-)ๆฐๅๅๅ^ 

พระสุรนทรามาฅยนำบอก]14^7มพ7ะกระลา!หมขํ้นกราบบํงกมทล 

๒ ฉบบ ฉบบ ๑ บอกเมองสงขลๅ ลงๅนํบี่ 12)55' กนยายน ©๑0 ว่าพระ- 

อนนฅสมบฅเคหาตๅนเงๅ-บลๅ441^7ะยาระแงะมาเ^า'เ^ระองค์เจุาสายสนํบ 

วงษทเมองกลนคนแลเค้ชีย,จงให้นิเงาะส่งตนไม้เงินทองเขำเปเมืองสงดูลา 

ในเดอนสิงหาคม นิเงาะหาส่งตนไม้เงินทองมาเมืองส^4ขลาไม' 

ฉบบ ๒ บอกนิเงาะเมืองระแงะ ลงๅนที่ ๒๒ กนยายน ๑๑0 ว่า 

นเงาะทาตนไมเงนทองเสรชุแล•ง จะเขามาเผาทลลอองธลีพระ;บา4ๆ พ-รูะ 

ยินนฅสมบตหา]หเขามาเผาไม่ จึงไค้หนีเดูๅมา พระยาสรินทเสนีนำบอกกรูบ 

พระกระลา!หมผ่ายพระราดูๅงบวรๆ ขํ้นกราบบ”งคมทลฉบบ ๑ บอกเมือง 

สงขลา ลงวนท ๒๙ กนยายน ® ©0 ว่าฃองสำหร่บตนไม้เงินทองเมือง 

แขกซงอยู]นบงคบเมองสงดูลาบ 5,5)0 เมองฅานทองคำทรายหนำสาม 

ตาลงแร)ก ผาซาวยาวหาสบคอกสบพบ พรมเทคหๅผน เมืองสาย4าองคำ 

ทรายหนกสามตาลงแซก ผา ซาวยาวหาสบ คอก 5)0 พบ พรม เทคหำ ผืน 

เมืองยิหรี่งทองคำทรายหนกสามคำสิงแขก ๓ซาวยาวหำสิบออกล็บ44] 

พรมเทศหาสิบผืน เมืองหนองจิกทองคำทรายหนักสามคำสิงแดู^ นัคู4ว 

ยาวย๊สิบสีศอกยีสิบพบ กนแชงเตยยี่สิบผืน เมืองยลาทองคำทราย4งนักส-4ม 

ตำลึงแซก ผำซาวยาวยี่สิบสี่ศอกยี่สิบพบ นันแชงเตยยี่สิบผืม รวมหำเมือง 

มืพระราชดำรสดำยพระยานรินทยี่ราชเสนีวำ ให้สอบกามบ่ากคํๅ 

นิเงาะมนดู ว่าทำไมจึงไม่มาตามพระอนันฅสมบ”คํสำ 

๑00 



ฒ* 

หอกลอง หอนาฬกา 

มุมด*านหลงศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม 

เห็นสะพานช*างโรงส ทมคนเดน 
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แลำพระยาศรีสิงหเทพ นำพระเอกราชาเจาเมืองสาลวํน ๑ ราชบุฅร 

เมืองยะโสธร ๑ หลวงศรีวรวงษ์ผ้ช่วย ® รวม ๓ ราชบุตรเมืองอฅบึอ ต 

หลวงร"ฅนวงษาผ้ช่วยเมืองสุวรรณภม ® พระกระเษฅรพิไสย เจพิเมือง 

กระเษฅรวิไสยขํ้นเมืองสุวรรณภม ๑ พระศรีสิทธิสงครามผู้ช่วยราชการ 

เมืองนครราชสีห์มา ๑ ราชวงษเมืองภเขียว ๑ รวม ๘ นายกราบถวาย 

บ"งคมลากล"บขั้นไปร"กษาราชการบพินเมือง โปรคเกล"า ฯ ให้พระราชทาน 

เครื่องยศแลผ๎าพรรณน่งห่มตามสมควร 

แลวพระยานรินทรราชเสนี นำพระยาทิพยโกษากรมท่า ผู้กำก"บ 

ราชการ ® เจ" หมื่นเสมอใจราช ฃาหลวงที ® หลวงนริศรราชกิจ ฃาหลวง 

ที่ ๒ ฃุนสมุทโคจรผ้ช่วยราชการ กราบถวายบ"งคมลาออกไปเปลี่ยน 

พระยาศรีสรราชภ่กดีร'กษาราชการห'วเมือง1 ผ่ายทเลศวนตก 
แขก I 

โปรคเกล"าๆพระราชทานเงินเดือนเบยเลี่ยงตามอัตราเดิม เจ"หมื่น 
๕ 

เสมอใจราช เตือนละ —1— เสมียนเอก ๒ ศน เดอนละ 
๓๐ เสมียน 

๒ 

สาม"ญ ๖ คน เดือนละ —หลวงนรีศรราชกิจ เดือนละ “ เสมียน 

เอก ๑ คน ‘สุล ๓ ๐ 

หสวงนว^แง่ เขแา) เ'('เ□แ.เ'เ^ แ'!(แข แ, 

เสมียนสาม"ญ ๓ คนๆละ —— ขุนสมุทโคจร 

® ใ“ 
ก้ช่วยราชการเดอนละ ““^— รวมเบนเงนเดอนละ — —” แลวมพรราช 

ดำร"สว่าพระยาทิพยโทษาออกไบ่คูส''^'^ดื^'’^''^™^®^'''’^"'^™’^^' 

ก็ได้ เจ"าหมื่นเสมอใจราชนนออกไปอยู่แลวถกิจะท™^ข'’^^®ไ^^^^ ก บ้''ง 

๑0๑ 



กไค แฅฃุนสมุทนนฅำแหน่งกลงฏ^'{รูๅๅ^ (VI ก็!ห้เจุ'าหมื่นเสมอ{ธุจุ่ด]ห้เ,ข็ๅ 

ทาเสยในฅำแ■หน'งนนก็{ก็ เมือคนเก่ามีตํๅอยู่ก็]'ห้กลบเดูก็รู)ๅเ^ก็^5ก็าง อนึ่ง 

ใหพระยาทิพยโกษาดรูๅจุดูๅฐีบี่จุเรูบลุรู^,^4ดูคู^^],^เ^^ๆคู^คู^'จุ^^' 

ไคเนอมากเฃาไค้โปรดเกลก็]-ห้มื!งรูก็รูก็ฎรู)ๅดูฏเคู^เ^^],^^3มืองนึ่‘ก็ง์สํ้น อมืก!. 

ปอนเดนทกรมทากยงม ให้ฅรวรมาให้ละเอียดควรขิะทำเบ็'นดูองกอเๆอ 

แมนฅได้ก็จุะไค้ทำ 

เวลา ๕ ทุมเสศเสดา)ขน วนนมประชุมปเ]กษาราชการูดูก็ง]นดก็ย 

วนทรชกาล ๘๓๗๔ วน ๕ ฯ ๑๑ คำ บเถา2;ตรูศฤ ๑!2 

วนท ๑๕ ตุลาคน ร,ศ^ ๑๑0 (พ.ค’. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสค็จออกพระที่น”งอมรูนทรูก็ทิจุ,ก็ก็ พรู-ยาน5นทร์ 

ราชเสนีนำแขกเมืองซึ่งคุมตนไม้•ทองเรูน เครื่องราชบรรูณาการู จุำนๅนฐ' 

@๐0 รวม ๘ เมือง 

เมืองไทรบูรี แต่งให้ฅนกูหมิศ ๑ ฅนกูมะหมดอาเกบ 5, เจุะมห. 

หมด ๑ เจะมหมดอาซำ ๑ รวม ๔ นาย กุมตำไม้ทองตำหที่รูสู^ ^ 

มืชน ๗ ชน ๘ ทงยอด มืกี่ง ๒๘ ก่ง ดอกกลีบสอรูชำ ^คู^ เ^ 

๕๙๒ ใบ ตำไม้เงินฅำหนึ่งสูงฅํ่ากาบก่รู]บเทำตำไม้บบ^ เครื่องราช 

บรรณาเาาร หอกฅอทองเกลงทอง ถๅ คู่ หอกกอเงินเกลีรูเ3น ก็ หอกตุอ 

ทองเลว ๑๕ คู ผาฃาวยาว ๘0 ศอก ๔0 พบ ผก็ๆ)าวยาว ๔0 กเออ 

๔0 พบ ผำ*2าวยาว ๒๔ ศอก ๙0 พำ ผก็ชาวยาว ๒,^ ศอกแทนพรูนเหอ 

๖๐ พบ บิ'ไสไม้เขียนลาย ๒ คู่ บิ'ไสหวาย ๑0 คู่ 

๑©1ตป็ 



เมืองปลิฅ แต่งให้เสดดาโหรย ๑ สีเลหลามกกะตา ๑ ห้วมอำกะ ๑ 

บงลิมางา ๑ กุมตนไม้ทองต่นหนึ่งสง มืชน ๕ ชน มืกี่ง ๔ กี่ง กาบ 
๕ / 

๑๖ กาบ กห้น ๔๘ กห้น ดอก ๖๕ คอก ใบ ๒0๘ ใบ ตนไม้เงินตนหนึง 

สูงตำกาบกีงดอกใบเท่าฅไเไม้ทอง เครื่องราชบรรณาการ หอกคอทอง 

เถลิงทอง ๑ กู่ หอกคอเงินเถลิงเงิน ๑ ก่ หอกฅอทองเลว ๕ คู่ ผาฃาว 

ยาว ๘๐ ศอก ๒0 พ”บ ผ’า']เาวยาว ๕0 ศอก ๒0 พ”บ ผาฃาวยาว ๒๔ 

ศอก ๒๐ พ”บ ผห้ฃาวยาว ๒๔ ศอกแทนพรมเทศ ๒๐ พบ ผาลายนอก 

อย่าง ๒๐ ผืน ผห้ลายชายสบ”ค ๒0 ผืน บี่ไสหวาย ๕ คู่ 

เมืองตานีแต่งให้ แม่กองสาม*น ๑ แม่กองอเสง ๑ แม่กองเจะแล ๑ 

ศอกมืชไเ ๖ แม่กองเจะหะ ๑ รวม ๔ นาย คม?'ผืนไม้ทองตนหนีงสูง 
๒ 
6) 

๗ 

ชนท^งยอด มืกี่ง ๑๖ กี่ง กาบ ๑0 กาบ กท่น ๖๘ กห้น ใบประจำกีง 

1๒ ใบ ใบโพห”อย ๑๖๐ ใบ ดอก ๖๙ คอก นก ๑ นก ตนเงินตนหนีง ฌเ®ว เบ เ]ปเ?เนย (ธเ; ๗ 0 เน \'1น11 ๗๒\ VIนน ห)แ ห)แ VIเ^ 

สงฅํ่าเท่าตนไม้ทอง เครื่องราชบรรณาการ ทองกำทรายหนัก 
๓ ไทย 

หอกฅอทองเถลิงทอง ๒ ค่ หอกคอเงินเถลิงเงิน ๒ คู่ หอกคอทองเลว 

๓ คู่ ผำฃาวยาว ๒๔ ศอก ๒๐ นับ นัาฃาวยาว ๕๐ ศอก ๒๐ นับ นัา 

ฃาวยาว ๒๐ ศอกแทนพรมเทศ ๑0 พบ หวายตาคา ๒๐๐ กำ หวายหิน 

๒๐๐ ฃด กนแชงเตย ๒๐ ผน 

เมืองสายบรี แต่งให้แม่กองคุมา ® แม่กองหวนโดย ๑ แม่กอง 

บะสอ ๑ แม่กองสาวิต ® ววน น'’!^ กุมตนไม้ทองตนหนีงสูง ๕ ช”น, 

ท^งยอด มืกี่ง ๑๖ กี่ง กาบ®๐ กาบ ใบประจำกี่ง ๓๒ ใบ ใบโพหอย 

๑0๓ 



©๐๔ ใบ ดอก ๖® ดอก ตนไม้เงินตนหนึงสงดำกาบกีงดอกใบ!,ท่าดํนไม้ 

ทอง 1.อรองาาชบร7ถาากา7 ทองกาท7ายหนม้ๅ -21|— ไทย หอกคอทอง 

เถลงทอง ๒ คู หอกคอเงนเกลง!งิน ]63 คู่ หอกคอทองเลๅ ๓ ดํ ผ็าฃาว 

ยาว ๒๔ ศอก ๒๐ พบ ผ็าฃาๅยาๅ (^0 ศอก ๒0 พ”บ ผ็าฃาวยาว ๘๐ 

ศอก ๑๐ พบ หวายตากา ๒0๐ กำ หวายหิน ๒0๐ ฃด ก”นแชงเตย 

๒๐ ผน 

เมืองยิหวี่ง แต่งให้แม่กองอามด ๑ 

^ ๐] 
7วม ๔ นาย คุมตนไม้ทองติ'นหนงสง ^ I 

๑ / 

คูเด ๑ ดะโฅะ ๑ บงลมะ ๑ 

มืกิง ๑๒ กึง มืกาบ ๘ กาบ มี 

กาน ๔๑ ก"าน ก"านมืไบป7ะจำกึง ๒๔ ใบ มีใบโพนอย ๘๐ ใบ มีดอก 

๕๓ คอก ตนไม้เงินตนหนึ่งสงฅํ่ากาบกึงก''านโบดอก!,ท]ๅติหิไ{[■^คู^ เ^^^คู^ 

ราชบ7รณากา7 ทองคำท7ายหน”'ก — ไทย หอกคอทองเถลงท0ง ๑ ก่ 

หอกคอเงนเถลงเงน ๑ 0 หอกคอทองเลว ๓ อ่ ผาฃาวยาว ๒๔ 000 

๒๐ พบ ผาชาวยาว ๕๐ ศอก ๑0 พบ ผ"าฃาวยาว ๘0 ศอกแทนพ7ม 

เทศ ๕ พบ หวายตาคา ๒00 กา หวายหน ๒00 ชด กนแชงเตย ๒0 ผืน 

เมืองยลา แต่งให้แม่กองสาอึก ๑ นิ,ามีญ ๑ บั๋งลูอาบู ๑ 7วม 

๓ นาย คุมต"นไม้ทองต"นหนึ่งสูง ® มีกึง ๑๖ อึง มีกๅ^ - 

กาน ๕๖ กาน มีดอก ๖๑ ดอก มีใบป7ะจำกึง ๔๐ ใบ มีใบโพหอย ๑(^๑ เท 

ตนไมเงนตนหนงสูงตำเทาตนไม้ทอง เคงือง7าชบ7รณากา7 ทองกำท7าย 

หนก ^|— 1ทย หอกคอทองเกอึงทอง ๑ คู่ หอกคอเงินเกอึงเ^รู.^^ ดู ^ 



หอกคอทองเลว ๓ ค่ ผำฃาวยาว ๒ฐ: ศอก ๒0 พไ] ผาฃาวยาว ๕๐ 

ศอก ๑๐ พไ] หวายตาคา ๒00 กำ หวายหีน ๒๐0 ฃค กนแชงเตย 

๒0 ผน 

เมืองหนองจิก แต่งให้หลวงต่างตา ๑ หลวงเทพอาญา ๑ ขุน 
๐ 

อไาษร ๑ รวม ๓ นาย คุมฅไเไม้ทองฅนหนึ่งสง ® มืกี่ง ©๒ กี่ง มี 
® 0^ 

ใบประจำกึง©®๔ใบ มีใบโพหอย ๖0 ใบ 

มืคอก ๔๕ ดอก ฅไเไม้เงินสุงต่าเท่าตนไม้ทอง เครื่องราชบรรณาการ 

ทองคำทรายหน’ก  ไทย หอกคอทองเถลิงทอง ๑ คู่ หอกคอเงิน 

กาบ ๘ กาบ มีกำน ๔® กำน มี 

มีกึง ๑๖ กึง มีกาบ 

เถลิง!,งิน ๑ ถ หอกฅอทองเลว ๓ ค ผาซาวยาว ๒๔ ศอก ๒๐ พบ ผา 

ซาวยาว ๕๐ ศอก ๏๐ พบ หวายคาอา ๒๐๐ กา หวายหน ๒๐๐ กา 

กนแชงเคย ๒๐ ผืน 

เมืองระแงะ คือนิเงาะห ๑ แม่กองสาลำ ® แม่กองปะตง ๑ 

แม่กองสุลง ๑ แม่กองอาหวำปะยน @ แม่กองหะยีมะยามีน ๑ โต๊ะหะยิ 

กุใจ ๑ รวม ๗ นาย คุมตนไม้ทองตนหนึ่งสูง 
๓ / 

@0 กาบ มีกำน ๖® กำ'’'^ มีใบประจำกึง ๒๘ ใบ มืใบโพหอย ๑๕๒ ใบ 

มีดอก ๖๑ ดอก ตนไม้เงินตนหนึ่งสูงตาเท่าตนไม้ทอง เครื่องราชบรร- 

ณาการ ทองคำทรายหนก —1— ไอย หอกคอทองเถลิงทอง ๒ คู่ หอกคอ 

เงินเถลิงเงิน ® ศ่ หอกคอทองเลว ® คู่ ผาฃาวยาว ๒๕ ศอก ๒๐ พบ 

ผำชาวยาว ๕๐ ศอล ๒0 ว ผำชาวยาว ๘๐ ศอกแทนพรมเทศ ๑๐ พบ 

หวายตากำ ๒๐๐ อำ หวายห้น ๒0๐ ฃต กนแชงเตย ๒๐ ผืน 

มีพระราชดำร’สดวยตามสมกวา' แลำเสด็จขํ้น 



วนทรชกาล ๘๓ธ^วน ๖ ฯ ๑๑ คำ บเถา!;ตรูศก็ ๑๒๕๓ 

วนที ๑๖ ตุลาคม รู,ศ^ 

วนนเบนวนสมภพ‘[น•แๅ.)ๆ^5าเคจุ!พรู!;จุ)ฏม!.!าล็ๅเจุ’ๅฏ^(.^^ๅ 

เชาพระสงฆ ๒๐ วูปมพระราชานุพทธมุนีเบึนปรู!;ธาม,จุ)!;เ^^บพรูะรูาชทาน 

ฉนโนพระทนงฏมรมทรูรูมจุ!จุ!!) เวลาคาจุ)ะ!ดเจุเรผูพรู!;พพฏิ-มม^^ๅม).^!) 

เวลาเชา ๔ โมงเสศโปรูดเกลา ๆ ให้สมเด็จุ)พรูะเจุ)’^าลก!)ๅเ50 เจุ)’าพๅ 

ชายมหาวชิรูาวุธเสคํจุออกเลํ้ยงพรู!;สงจุ!^ๅม,นุ^3^นุ เมื่อพระสงฆ์ 

รบพระราชทามจุ!,นแลๅ มีสดปกรณ์รอยหมึ่ง 

เวลาทุ่มเสศเสด็จออกพระป่น”'งอมงิมพงวิมิจุ^นุ ทรงจุดเทียนเครื่อง 

นมศการพระบรมอฐ แลทรงจุดเทียนเครื่องมมนุ)กา7 พระสงฆ์๒07ปนน 

เจริญพระพุทธมนฅ เวลายามเสศเจริญพระพุทธมนด์จุ)ม!พงงพฏก^นุ'เ^^ 

พระสงฆ์ ๒๐ รูปสด”ทีกรณ์พระบรมอ3เสร็จแลว โปรูดเกลนุๆ ให้นีมมด็พง!; 

กํติสารมุนีเฃามาถวายเทศนาทานมนุ!รูนุเฆ์พนีง จบแลนุทงงกงๅ!)'[พง ^พ^คู^ 

บรฃารตามสมควร เวลา ๔ ทุ่มเสศพระสงฆ์ถงายอดิ!งก ฏงายพง!;พงสๅ 

กล”ที โปรดเกลที ๆ พระราชทานเงินสลึงแก่พระบงมงงมามุงงฆ์พง,3เคย 

แลำเสด็จทรงพระราชยานแฅ'เกยพง-ป่นงอมรินพงรูมิ,^นุ !ปปง!;พ-พ 

พระป่น”งราชกิจวินิจฉยเสด็จลอยพระปทีมคาม!กย ^งกา ^ ก่ม^สกกคู^ 

พระปทีบเสร็จเสด็จขน 

๑0๖ 



วํนทร‘ชกาล ๘๓๘๖ วํน ต) ^๑๑ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

ว‘นท ๑๓) ตุลาคม ร,ศ, ๑๑0 (?เ.ศ. ๒๔๓๔) 

วืนนเบนวนสวรรคฅในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล็าเจำอยู่ห์ว เวลา 

เช็า ๔ โมงเสศโปรดเกล”าๆ ให้สมเด็จพระเจ”าลกยาเธอ เจ”าพ้าชายมหา- 

วชิราวธเสด็จออกเลยงพระสงด็ ๒๐ รูป มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เบึน 

ประธานที่พระที่น่งอมรนทรวินิจฉํย เมื่อพระสงฆ์ร!เพระราชทานฉนแล”วิ 

มีสด!กรณ์ร”อยหนึ่ง 

เวลา ๕ ท่มเสศเสด็จออกพระที่น”งอมรินทร์วินิจฉโ) ทรงจุดเทียน 

เครื่องนม”ศการพระบรมอ3แล!■ครื่องนมศการพระพุทธรูปตามเคย พระสงฆ์ 

เจริญพระพุทธมนต์ แล”วิโปรดเกล”า)ๆ พระราชทานตราฅํ้งกรรมส!ปาทิก 

ให้พระเจ”าน!งยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพนธ์พงษ์เบนสภานายก หม่อม 

อนว!รวรพงษ์เบ็่นเลซาธการ พระเจำน!งยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพ!ธ์ 

เบนเหร”ญญิก พระเจ”านองยาเธอ เจ”าพ้ากรมซุนนริศรานุวฅวงษ์เบ็'นสารา 

ณิยกร พระเจ!น!งยาเธอ พระองค์เจ!โสณบ”ณฑิตย์เบึนบรรณาร!ษ์ 

พระเจ!น!งยาเธอ พระองค์เจ!ไชยานุ'ร้ตเบ็นประฏิคม หลวงสโมสรพลการ 

เบนผ้ช่วยสาราณิยกร หลวงไพศาลศิลปสาฅรเบนผู้ช่วยบรรณารกษ์ หม่อม 

เจ!อลงการเบนผ้ช่วยปฏิคม เวลา ๒ ยามเสศพระสงฆ์เจริญพระพุทมนต์จบ 

ทรงทอดผ!ไตรสด!ก7ณ์พวะสงฆ์ ๒๐ รูปเสร็จแลว โปรดเกลา ๆ ให้เชิญ 

เสด็จพระเจำน!งยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเข!มาถวายเทศนาภาวนา 

มยก!เฑ์หนึ่งเมื่อจบแล!ทรงถวายไครเครื่องทริ'^''ว แล!ทรงพระราชทาน 

เงินสลึงแก่พระบรมวงษานุวงบ์คามเคย เวลา๗ทุ่มเสศพระสงฆ์ถวายอติเรก 

ถวายพระพรลากล! เสด็จทรงพระราชยานไปประท!ลอยพระปทีบคามเคย 

เวลา ๘ ทีมเสศลอยพระปทีบแลวเสค็า•ขํ้น 

๑0(ม่) 



วนทรชกาล ๘๓ต)๘ ๑ ฯ ^ดู คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๑๘ ตุลาคม ร,ค, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเสศโปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จุพระเจุ)“ๅลกยๅเฐฎ เจุห้พา 

ชายมหาวชราวุฐเสดจุ00ก^ลยู^รู^^รปมีพระกิดฅิสารมนีเบ็'น 

ประธานในพระทนห้0มริม,พา■จุพิจุจุIยู ในการกาลานกาล กรนรไ]พระ 

ราชทานฉนแลไสดไ]กรณ์กาลามุกาล0ๅมเ0ยู แลไห้สดไ]กายูโาายูา0ยูฏีก 

หารอยรูป ส่งไปสด*'ปกรณ์ห0พระนาคาไ)ยูรูป ผายพาะาาชจุไบจุาๆ า0ยูรูบ่ 

เวลาทุมเสศโปาดเกลา ๆ ให้สมเด็จุพาะ!.ธุไลกยูๅเ^50 เจุไพาชๅยูนนา 

วชิราวุธเสด็จออกมาจุคเท้ยนนมศกาา พระโพชิวงษั้ถจุายเทศนาศิฒัยกไนณ์ 

หนึง จบแลวถวายไฅรแลเครื่องบริขารดานเศยู เจุลา ^ ทุ่มเสห้จุ00กาาา. 

ทีน*งจกรกรีมหาปราสาทเสด็จุทาาาาาะาาดูยูานลยูารื่^ทุ่^ทุเ^^^^.^-^ 

ลอยพระปทีบตามเคย เจุลา ๒ ยามเสศลอยพระปทีบเสรีจุเล^,เา4 

วนทรชกาล ๘๓๗๘ รม ๒^๑ด คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒,^๓ 

วนท ๑ลิ่ ตุลาคม ร,ค, ๑๑0 (พ.ค, ๒๔07๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสด็จออกขุนนางตามเคยู พระมนตรีพจุนชิจุห้าบ0กเาเ 

กรมมหาดไทยขนกราบบไคมทล ๓ ฉบบ 

ฉบไ] ๑ บอกพระพิศณุเทพขไหลจุงห้ ๒ รกษาราชการหไเห้0งสาจุ 

ผืายฅว*นออก ณ เมืองนครจำปาศ*'กด็ ลงจุนห้ ^ ห้นา03า ^๑^ ว่าได็รบห้บ 

ศิลาน่าเพลิงแลฃองไทยทานในการเผาศพขุนห้เชยูดูๅเ^ยู^^บ่^ทุ^^^^^^^ 

ทองฃางผายพระราชวงบวร ๆ เสรวแลวขอถวๅยV^รู^^ 

00^ 



ฉบํบ ๒ ถวายพระราชกศลในการเผาศพหมื่นพินิจวาฅาหมอนวด 

ฉบบ ๓ บอกเมืองสรินทร์ ลงวไเที่ ๒๘ กมภาพไเธ์ ๑๐๙ ฃอหีบศิลาน่าเพลิง 

เผาศพพระยาสุรินทร์ภ'กดีเจาเมือง 

จึ่งคำรสถามพระยามหาอำมาฅยว่า เมืองเหล่านียงไม่มืเจาเมือง 

ท*ง์นไเ ฤๅพระยามหาอำมาฅยกราบบวักมทุลว่า เมืองสรินทร สงขะ ขุขนธ 

ท^งสามเมืองนืยวัไม่มืเจวัเมือง 

พระยาศรีสิงหเทพนำเจวัอปราชเมืองหลวงพระบางกราบถวา?)บงอม 

ลากล’บขนไปร'กษาบวันเมือง 

จึ่งคำร'สดวัยเจวัอปราชว่า ให้ช่วยเจานครหลวงพระบางจดราชการ 

บวันเมือง ถิากรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์เสด็จขั้นไปถึงแลว การสึงไรที 

ข'ดขวังก็ให้ปฤกษาหาฤๅกรมหมืนสรรพสิทธิ แลวดำรสถามพระยาศรวา 

สะเบียงแลอะไรจ'ดให้เๆ!าขั้นไปพรอมแลวัฤา พระยาศรีกราบบงอมทูลว่า 

จ'ดพรวัมแลว 

แลวัโปรดเกลวั ฯ พระราชทานส'ญญาบ'ดร ๔ นาย ให้จหมื่นรฅน 

โกษาปล'ดกรม เบ็่นพระศภร'ตกาสายานุกิจ เจวักรมพระคลงศุภรด ถือ 

ศกคินา®๔๐๐ ให้นายเจริญสมบ^นาย‘■วว เบนจมื่นริสูดรสมบด ปล'ดกรม 

พระคลวัศภร'ดชวา ถอศ'กดนา ๘00 โหนายพศาลภกดนายเวรชาววงเบน 

ฃฺนพิพ'ทธราชกิจ มีตำแหน่งประจำราชการบี่ห้อวชาววง ถือศิกิดินา ๕๐๐ 

ให้ฃนบฑั,เลงบ'นฤาอ'บบ์ เบนซนสกลมณเทียร ปลัดกรมววันอก ถือ 

ศกคินา ๖0๐ 

(5) 0 



วนทรชกาล ๔๓๘0 วน ๔ ฯ ๑๑ คํ่า บเถาะฅรศก ส๒๔๓ 

วนท ๒๑ ตุลาคม ร,ศ^ ๑5,0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จทรงรถพระที่นั่งไปประทบวคบๅ7นิเวศทรงทอค 

พระเนตรเครื่องโต๊ะลายครามที่สมนั่^บรู3งโอรสฅํ้งถวาย]นการพระ 

ราชทานพระกเน ประทบทอคพระเนตรอยู่จุน!,วลา ^ ทุ่มเสกึเสด็จุกลบ 

? 

11411รชกาส ๘๓๘๑ า]4 ๕ ฯ ๑๑ คำ บเถาะตรศก ๑๒๔๓ 

11411 1^1ตุ0 ฅุลาคม ร^ก^ ๑๑0 (พ.ค. ๓(ฐ:) 

วนนเบนวนพระราชกา14พระก^นก7ะบๅนๅ■ถพระที่นํงคามเฤย 

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่นั่งไปประทบวตราชุปร0^5คู ปี 

พระสงฆจำพรรษา สมเด็จพระราชาคณะ ๑ หม่อมเจุำพระ ๑ ถานานกรม ๘ 

พระมหาคเล็ก ๒ พระอนคบ ๑๗ รวมพระสงที่ ๒5^ รป สมเด็จุพระพฺบ5 

โฆษาจาริย์เบนผ้กรองผำกเน พระร*ปไตรบี' ๙ รบเ พอถวายเกรื่อรบรูดูาร 

แลว พระสงที่ถวายอนุโมทนา เสด็จกลบมาทรงรถพระที่นั่งไปบ)ระพ”ปนุ^^ 

บวรนิเวศที่ ๒ มีพระสงที่จำพรรษา พระเจุาบรมวงษ์เธฎ ๑ พ,.^4า 

นองยาเธอ ® หม่อมเจาพระราชาคณะ ๑ พระครูถานานุกรม ดู^ ปรู^พนุ, 

รวมพระสงฆ์ ๓๘ รูป พระเจาบรมวงษ์เธอ กรมพระปวเรกวริยาลงก,ที่ 

เบึนผู้กรองกฐิน พระรบไฅรบ ๑๑ รูป พอถวายเครื่องบาฃา,แล‘นุ พ,.^งที่ 

ถวายอนุโมทนา 

๑๑0 



เสด็จกฒัมาทรงรถพระที่นํงมาประทบวดพระเทพศิรินทราว''กีที ๓ 

มพระสงฆ์จำพรรษา พระราชาคณะ® พระกร® ถานานุกรม๓ เปรียญ๒ 

อนคบ ๓๙ รวมพระสงฆ์ ๔๖ รป พระอริยมนีเบ็'นผู้ครองก5''า พระรบไทร 

บี ๖ รป สามเณร ส พอถวายเครื่องบริฃารแลว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา 

เสด็จกล”บมาทรงรถพระที่น“งไปประทไ]วดมหาธาตุที ๔ มีพระสงฆจำพรรษา 

พระราชาคณะ๓ พระกร® ถานานุกรม®0 เปรียญ๖ พิธีธรรม ๔ อนคบ 

๒๑๙ รวมพระสงฆ์ ๒๓๗ รป พระเทพโมลีเบ่นผู้ครองก5''า พระสงฆ 

ร”บไฅรบี ๒® รป พอถวายเครื่องบริฃารแลว พระสงฆถวายอนุโมทนา 

เสด็จมาขํ้นทรงพระที่นํง เวลายาคํ่าเสศเสด็จถึงพระบรมมหาราชวง 

วไ4ทีร”ชกาล ๘๓๘๒ วน ๖ฯ๑๑ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
๖ 

ว่นที ๒๓ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศเสด็จทรงเครื่องเต็มยศ ประคบนพรฅนราช- 

วราภรณ์เสด็จทรงราชยานแต่เกยน่าพระที่นํงจ้กรกรีมหาปราสาท โทย 

กระบวนราบในการพระราชทานพระกทีน ประท”บว่ดจ*กรว”ด็ราชาวาศที่ ๑ 

พระสงฆ์จำพรรษา พระราชาคณะ ๒ พระครู ® ถานานุกรม เปรยญ ๗ 

อ”นค”บ่ ๒๘๖ รวมพระสงฆ์ ๓0©รูป พระวรญาณมุนีเบีนผู้ครองกเน ร”บ่ 

ไฅรบี ©๔ พอถวายเครื่องบริฃารแลว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เสด็จมา 

ทรงราชยานไปประทไาวต่สมพนธวงษ์ที่ 'ธ พระสงฆ์จำพรรษา พระราชา 

คณะ ต ถานานุกรม ๓ อนคบ ๓๓ รวมพระสงฆ์ ๓๗ รูป พระวินิจวิน”ย 

(ฐิ) 6) (5) 



เบนผูครองก^น รบไฅรบี ๓ พอถวายเครืองบริฃารแล็ๅ พระสงฆ์ถวาย 

อนุโมทนา เสดจทรงราชยาน!ปประทบว'คประทุมกงกาทื่ ๓ พระสงฆ์ 

จำพรรษา สมเด็จพระราชาคณะ ๑ พระกร ๑ ถานานุกรม ๘ เปรียญ ๑ 

พระอนสูงอายุ ® อนคบ ๑ต/ รวมพระสงฆ ๓® รป สมเด็จพระพฒาจาริย์ 

เบ์นผู้ครองกเน รบ!ฅรบี ๑® พอถวายเครื่องบริฃารแลๅ พระสงฆ์ถวาย 

อนุโมทนา เสดจทรงราชยานกลบ เวลายำกำเสศเสคชุถึงพระบรมมบๅรๅชุๅ'ร 

วนทรชกาล ๘๓๘๓ วน! ต) ฯ ๑๑ คํๅ บเถาะฅรื่ศก ๑๒๕๓ 
, ๓) 

วนท ๒๔ ตุลาคม ร,ศ^ ๑๑0 (พ,ศ. 

ไม่เสด็จออก 

วนทรชกาล ๘๓๘๔ วน ๑ ฯ ๑๑ คํๅ บี\ฎาะตรศฦ ๑๒,^^ 

วนน ๒๕ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ,ศ, ๒๔๓(^! 

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศเสด็จทรงเครื่องเค็มยศ ประท*บเกรื่อรรๅชุๅ-รูๅ. 

ภรณ์ชางเผือกมหาวราภรณ์ เสด็จทรงราชยานงาแต่เกยน่าพ7ะค็นนุจุ”ปรกรี 

มหาปราสาทโดยกระบวนราบในการพระราชทานาา7ะกเนประทบๅคพ 

เชฅุพลวิมลมงคลารามที่ ๑ พระสงฆ์จำพรรษา พระราชาคณะ 3^ าารร ^ 

ถานานุกรม ๑๘ เปรยญ ๔ พธธรรม ๔ อนคบ ๒0๔ รวมพระสงฆ์ 5;^ 

รูป พระมงคลเทพมุนีเบนผู้ครองกเน เมื่อกรานกเนแลนุทรรทคคผนุ!^,^ 

(5) (5) เ^ 



พระราชาคณะ ๑ ถานานกรมในพระอํเ ๗ สดัปกรณ์พระอ3 กรมสมเด็จ 

พระปรมาน3คชิโนรสฅามเคย แลว์ทรงถวายไฅรบี' พระราชาคณะ พระคร 

ถานานุกรม เปรียญรวม ๒๒ รูป เณร ๑ แลวเสด็จประท”บีว'ดราชบรณที่ ๒ 

พระสงฆจำพรรษา พระราชาคณะ ๓ ถานานกรม ๑๓ เปรียญ ๔ พิธี 

ธรรม ๔ พระมหาคเล็ก ๑ อไเด\| ๑๗๖ รวมพระสงฆ์ ๒0® รป พระ 

ธรรมไตรโลกาจาริย์เบนผ้ครองก;เน ร”บีไฅรบี ๒ 0 รูป กรนเสร็จแลวเสด็จ 

ประท”บีว”คราชบพิธที่ ๓ พระสงฆ์จำพรรษา พระองค์เจบีพระราชาคณะ ๑ 

หม่อมเจบีพระราชาคณะ ๑ หม่อมเจบีพระเปรียญ ๑ หม่อมเจบีพระ ๑ หม่อม 

ราชวงษ์ ® ถานานกรม ๘ เปรียญ ๕ พระขุนนาง ๑ พระมหาดเล็ก ๑ 

อ”นด”บี ๑๗ รวมพระสงฆ์ ๓๗ รูป พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจบีพระอรุณ 

นิภาคณากรเบนผ้ครองกเน ร’บีไตรบี®๖ เสร็จแลวเสด็จประท”บีว’ดสุท”ศน์ 

เทพวรารามที่ ๔ พระสงฆ์จำพรรษา พระราชาคณะ ๒ ถานานกรม®๐ 

เปรียญ ๗ พระพิธีธรรม ๔ อ”นด”บี ๑๔๙ รวมพระสงฆ์ ๑๗๒ รูป พระ- 

ธรรมวโรดมเบี่นผ้ครองค5^ ร”บีไตรบี ๑๘ รูป เสร็จแลวเสด็จกลบเวลา 

ยํ่าค์าเสศเสด็จถึงพระบรมม'หาราชจง 

ในการเสด็จพระราชตำเนิม■พระราชทามพระกฐินวบี'ส'หํพิ'ด็'■'หพจจา- 

รามนเคยเสด็จพระราชดำเนิาแช็าไปบ่'จะงา'หโ''^'ห'จ^จิหาจถึ®ทรงจุดเทียน 

เครื่องนมํสการพระพ'ทธรป แลวจึ่งเสด็จเขบีไปประทีบีพระอุโบสถ แต่วน'ม 

มหาคเล็กเวรเดช ยามฃํนธ์หาได้เอาพา'''แทีย'มเขาไปถวายใ'แพระวิ'หารไม่ 

เอาพานเทียนเขบีไปดอยถว''ย'สี^ใหทจ"อุใ'''^^ส เสด็จเขบีไปในพระวิหาร 

หามีเทียนเกร็■ธงนมสก''รไ^จ 

©(จิ) 



วิงมพระบรมราช!องกา7คํๅ1สสํ^งเ^^.^”^จุ^^^^^ 

มหาคเลกประกาศแกมVIาคเลกว่า ฅ่งัแฅ่จุางๅางห'วVIมื่น หลวงนาย ว่า 

หุมแพรนายรอง ในพระบวมมหารูๅชๆ^ แลผืายพระราชว'งบวรๆ ให้มา 

นมสการพระพุทธรูปในพว^หา, แทนพระบาทสมเห้,พ,.พุ0 

แลวพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นศิริฐชสพุกาศ รบพระบรมราช!อ, 

การประกาศ ว่าในวนห้ ๓0 คุลาคม เวลาเชพุ ๔ !มงให้มหาดเห้กมา 

นมสการพรอมกน 

วนทรชกาล ๘๓๘๕ วน ๒ฯ๑๑ คำ บเถาะฅร ศก ๑!ฐ,๕^ 

วนท ๒๖ ตุลาคม ร,ศ^ 6,5)0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

จะไค้เสค็จพระราชดำเห้น พระราชทานพระกเน!อยชสมารอ 

เวลาบ่าย ๒ !มงเสศเสด็จทรงเครื่องเต็มยศอยพุ,าาสอม ประต็ป 

เกรองราชอศรยา/)รณ ป^มจุลจอมเกลา เสด็จทรงพระราชยานแต็เกยู■^,. 

ที่นงจกรกรื่มหาปราสาท ไปประท*บ่พระที่นำราชต็จุว่ห้จุฉยู เสด็จุพร.ราช 

ดำเนินลงเรือพระที่น*ง้เทวาธิวฅร ที่ท่าราชวรต็บ^ 

ประทบว'ดอรุณราชวรารามท่ ๑ พระสงฆ์จำพรรบๅ พระราชาศแเะ 0 

ถานานุกรม ๕ เปรืยญ ๒ นิบ่ธรรม๔ อำอ'ป รวมพระสงฆ์ 00๓ 

รูป พระราชมุนิเบึนผู้ครองกเน พระร*บ่ไฅรบ่' ๘ รูป สามแ,แร 0 เสจํจุ 

แลวเสด็จพระราชดำเนินประทบว*ค้!มต็!ลกยท่ ^ มีพระสงฆ์จำพรรบา า 

ราชาคณะ ต พระครู ๑ ถานานุกรม ๓ อนดบ 1ฏ1ฏ รวมพระสงฆ์ เ^^ .^'ป 

(ขิ)Iป้)^^ 



พระราชานุพทธมุนีเบึนผักรองกเน รไ]ไฅรบื่ ๔ เสร็จแลวเสด็จประทไ] 

วคหงษรไ!นารามที่ ๓ พระสงฆ์จำพรรษา พระราชาคณะ ๑ ถานานุกรม ๓ 

เปรียญ ๑ พระพิธีธรรม ๔ ฉันฉับ ๕๐ รวมพระสงฆ์ ๕๙ รูป พระ 

ประสิทธิศิลคุณเบ็นผักรองกเน รไ]ไฅรบี่ ๕ รูป เสร็จแลวเสด็จกลบ เวลา 

ยาคาเสกเสด็จถึงพระบรมมหาราชว*ง 

อนึ่ง วคราชสิทธิธาราม ซึ่งกำหนคเบ็'นวไ!ที่ ๔ นน เพราะเวลาจวน 

คํ่าเสียหาไค้เสด็จไม่ เมื่อประทไ]ในพระอุโบสถวไ!ที่ ๓ โปรดเกลไ ๆ พระ 

ราชทานผำไฅรกเน ให้พระเจไนองยาเธอ เจาพ้ากรมฃฺนนริศร์ไปทอด 

ว่นทร'ชกาล ๘๓๘๖ วํน ๓ ฯ ๑๑ คำ บเถาะตรศก็ 

วํนท ๒ณ์ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

๑']ฐปิ(^๓ 

เวลาบ่าย ๒ โมงเสกเสด็จทรงเครื่องครึ่งยศอย่างทหาร ประดไ] 

เครื่องราชอิศริยาภรณ์ กรุงรุซเซีย ชื่อ แซนฅ์แอนดริว เสด็จพระราช 

ดำเนินลงเรือพระที่นีง!.พชร์รไนดาราราย ไปประทไ]วดมคุฏกษฅรย์ที่ ๑ 

พระสงฆ์จำพรรษา พระราชาคณะ ® หม่อมราชวงษ์พระ ๑ พระกร ๒ 

ถานานุกรม๘ เปรียญ๒ อนดไ]๔๔ รวมพระสงฆ์๕๙รูป พระกิติสารมุนี 

เบ็นผักรองกฐิน รบไตรบี' ๑๓ รูป เสร็จแลวเสด็จไปประทไ]วไโสมนก 

วิหารที่ ๒ พระสงฆ์จำพรรษา สมเด็จพระวนรไ ๑ พระราชาคณะ ๒ 

พระกรถานานกรม®๘ เปรียญ® พิธีธรรม ๒ อ*นดไ] ๖๖ รวมพระสงฆ์ 

๙0 รป สมเด็จพระวนรไอาพาธหาไค้ลงมาในที่ประชุมสงฆ์ไม่ พระราช 

พงษ์ปฏิพไรเบนผัศธองดฐิม รีบไตรบ ®๕ เสร็จแลวเสด็จพระราชดำเนิน 

๑๑(^ 



1ปเยยมสมเด็จพระวนรูฅที่แลทรงถวายไฅรควยแลวเสด็จพระราช 

คาเนนไปประทบวดนเวนน-^ๅ^.เ^ ^ พระสงฆ์จำพรรษา พระราชาคณ,ะ ๑ 

ถานานุกรม๕ เปรึยผู ๑ พระมหาดเด็ก ๑ อนคบ ๒๗ รวมพระสรฆ์ 

๓๕รูป^พระพรหมมุนีเบ็นผู้กรองกเน รบไกรบ ๖ รูป เสร็จแลวเสด็จุกลบ 

เวลายาคาเสศเสดจุถงพระบรนน.เ^')ร')ชุ^ป^ 

วนทรชกาล ๘๓๘๗ วบ ๕^'^ดด คำ บเถาะตรศก ®๒๕๓ 

วนท ๒๘ ตุลาคบ ร^ศ^ ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย๒โมงเสกเสด็จุทรรเก^ฎยู^ ประคบเกร็องราช. 

บ่ศริยาภรณ์ มหาจํกรกรีบรมราชวงฆ์ เสด็จลงประทด็บเรีอทระนีนื-^ฎ^^ 

ชาด็ภุชงด็ ไปประทบว้ดรฆไาโฆสิการานด็ , พระสงฆ์รร),า ™เท 

พระราชากณะ ๑ ถานานุกรม ๖ เปรีย^ ^ พระนีร็ธรรม ๔ อนกบ 

๑๑๔ รวมพระสงฆ์ ๑๒^ รูป หม่อมเห้พระพุทธบาท2'ลนด็5รรมเจุด็ด็ 

เบนผู้ครองกเน พระรบ!กรย้รูป สๅน)^^^ เสร็จแลวเสด็จไปประทบ 

วคกลยาณนีตรด็ ๒พระสงฆ์วิ”ๅทรร),', พระกรู ๑ กๅมๅ 

นุกรม ๘ เปรียญ ๑ อนดบ รวมพระสงร! รูบ่ พระวเ,นียรธรรม 

ตุณาธานเบ็'นผู้กรองกเน รบ!กรฐ' ,, เสร็จแลช,,สด็วิ!ปป^^^ 

ภํมุขที่ ๓ พระสงฆ์จำพรรษา พระราชากถ,,, ถานานุลรน^ ^บ่-,^^\^ 

อไเ^บ๗๘ รวมพระสงฆ์ ๘๖ รูป พระโพธำงษาจุาร็ด็,ฐฆ์ผู้ก,คู'^7^ 

ไครบ๔รูป เสร็จแลำเสด็จกลบ เวลายํ่าคำเสศเสด็จด็งพร7รนมหาราชวำ 

๑๑ เ) 



ว'นทรํชกาล ๘๓๘๘ วน ๕ ‘^®® คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว'นท ๒๙ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑๐ {พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๓ โมงเสศเสด็จพระราชดำเนินลงเรือพระที่น'งกราบ 

ประจำทวีปพระราชทานพระกเน ประทบ่าวำจนทารามที ๑ พระสงฆ 

จำพรรษา พระกร® ถานานกรม๒ อ'นดบ่า๓๓รูป รวมพระสงฆ๓๖รูป 

พระโพธิวงษาจาริย์เบนผ้มานำสงฆ์ พระกรธรรมกิจานุรกษเบนผู้ครองกเน 

รบ่าไฅรบี่ ๒ 

แลำโปรดเกลำๆ พระราชทานผำไตรก5น ไห้สมเด็จพระเจา 

ลกยาเธอ เจำพาชายมหาวชิราวธ เสด็จไปทอดพระกเนวดนางนอง ซึง 

กำหนดเบนว'คที่ ๒ แลวเสด็จไปประท'บ่ว'ดราชโอรส พระสงฆ์จำพรรษา 

พระราชาคณะ ๑ ถานานุกรม ๕ อ'นดบ่า ๕๕ รวมพระสงฆ ๖® รูป 

พระสำวรวิมลเบนผ้ครองกเน รบ่าไตรบี' ๕ แลวโปรดเกลาฯ ให้พระเจา 

นำ)งยาเธอ เจำพากรมขุนนริศรานุว'ฅวงษ์ ไปจุดเทียนนม'สการพระพุทธ- 

ไศรยาศน์ แลวเสด็จพระราชดำเนินกลบ่า เวลาทุ่มเสกเสด็จถึงพระบรม- 

มหาราชวำ 

ว'นที่ร'ชกาล ๘๓๘๙ ว'น ๑ ฯ ๑๑ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
๑๓ 

วนท ๓๐ ตลาคม ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสกเสด็จทรงรถพระที่น'งแฅ่เชิงบ'นไกน่าพระที่น'ง 

จ่กรกรีมหาปราสาทด็านกวํน่00บ ไปประทบ่าว'ดํบวรนิเวศ เสด็จพระราช 

ดำเนินเฃำไปในพระอุโบสถ เสด็จชํ้นบนเกยซึ่งฅํ้งน่าพระพุทธชินศรี 

๑๑๓) 



ปฏมากร ทรงบิคทองพระพุทธชินศรีทีพระภ'กฅร์ พระสงฆ์ ๒0 รป มี 

พระเจาบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์เบึนป7ะธๅนสงฆ์ 

ถวายเชยมงคล เจาพนกงานประโคมเครื่องดุริยางค์ศนฅรี แลวเสด็จุคลํป 

ลงมาประทบทรงวุคเทียนเครืองนมส!ๅาร แล’วโปรดเกลที ๆ ไห้พระบรม 

วงษานุวงษ์ผายน่าบิ'ดทองฅ่อเป 

เวลาทุ่มเสศเสค็วกล่บพระบรมมทาราชร่ง 

วนทรชกาล ๘๓สิ่0 วน ต่'ด๑ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๓๑ ตุลาคม ร,ศ^ ๑๑0 (ท!,^^ ๒๔๓๕) 

เวลาบาย ๕ โมงเลศสมเคจพระนางเาเาทเร2ทงเ^^^จุ 

ทรงรถพระที่นงพรอมควยพระบรมวงบานุวงษ^ค์ๅยูเ^ ไปประทบวคบวร. 

น่เวศ ทรงบคทองพระพุทธชินศรีอย'างที่กค์าวมาล’ดุ เวลายำคำเลศเสค์, 

กลบ 

วนทรชกาล ๘๓๙๑ วม ๑ ฯ ๑๒ คำ บ่เคา!;ครู^ๆ ๑๒๕๓ 

วนท ๑ พฤศขิกายน ร,ศ, ๑๑0 (นเ^ค!^ ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเลศเสด็จออกขุนนางตามเคย พระศรีเสนานำดุ^อดุๅบ, 

๒ ฉบบ ใบบอก ๕ ฉบบในกรมมหาดไทยขํ้นกราบบง^3 

6) (3) 



ในศภย์กษรพระเจำนครเชียงใหม่ ลงวนที่ ®0 กนยายน ๑®0 ว่า 

วนที ๒0 กุมภาพไเธ์ ๑0๙ เวลา ๑0 ทีมเกิดแผ่นคินไหวยอดพระเจคีย 

บนเฃาลุเทพห”ก ได้จ่างช่างเอาทองกำหนว่า ทำฉ”ตรสรวมยอดพระ 

เจดียเสร็จแลว ฃอถวายพระราชกุศล 

ในใบบอก ๔ ฉบ”บ ‘กุ หนึงฃอหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพพระยาอุดรกา^ 

โกศล ฉบ”บ ๒ บอกเมืองอไทยธานี ลงวนท้ ๑๕ กรกฏาคม ๑๑๐ ว่าใน 

ราษีกรกฎบี' ๑๑0 นาฝนมากกว่าบื่ ๑0๙ สิบสีทสางค นำท่ามากกว่า 

บี ๏๐๙ สิบสี่นีว เฃำเปลือกส”ฅ ๒๕ เกวียนละ — — 

ฉบ’บ ๓ บอกเมืองศโขท”ย ลงว”น่ที่ ๑๓ สิงหาคม ๑๑0 ว่าใน 

ราษีกรกฎปี' ๑๑๐ นาฝนน'อยกว่าบื่ ๑๐๙ เจฅนีวสี่ทสางก์ นาท่ามากกว่า 

บี่ ®0๙ สามศอกสี่นีว ราษฎรทำนาได้ประมาณกึ่งหนึ่ง ราคาเฃาเปลือก 

ส”ฅ ๒๕ เกวียนละ —!— 

ฉบ"บ ๔ บอกเมืองพิไชย ลงว”นํที่ ๑๓ มิถุนายน ๑๑๐ ว่าในราษี 

เมถนปี' ๑๑๐ นาฝนนว่)ยกว่าปี' ๑๐๙ สองทศางค นำท่านอยกว่าบี่ ๑๐๙ 

หนึ่งศอก ๕ นึ่ว ในราษีกรกฎบ ๑๑๐ นาฝนนอยกว่าปี' ๑๐๙ หนึ่งนึ่ว 

นาท่านไ)ยกว่าบ ๑๐๙ หนึ่งศอกหนึ่งนึ่ว นาลุ่มทำได้นาดอนย”งท่าไม่ได้ 

เฃ็าที่จะซอฃายกนไม่มื จึ่งให้พระณรงเรืองฤทธิคมเงิน ๑๐ ช’งมาจ้ดซอที่ 

เมองพจฅร 

0 ® 



ฉบบ ๕ บอกเารงเกา ลงวนที ๒๙ ตุลาคม ๑๑0 ว่าฅ^แฅ่ว่นที่ 

๒๓ ตุลาคมถง วนที ๒0’ ตุลาคม ^ ๅที เ^ ๑๓ นว 

พระวิจารณอาวุธนำบฏกเมึคงคล'ทีทีที ชํ้นกราบบ่งคม')าล ๓ ฉบบ 

ฉบบ ๑ วามฅราพระคชสิ''ห!!]รคฐฏฤ'เบเบ่ๅ พระยาเดชานชิฤบวยลึงนค‘ค-37ม 

ให้พระโยธีประดียุทฐ พระรษฏาธิบดีบุตรบุรุษทีเลศ ปรองดองรกษา 

ราชการบานเมองนน ใดจดการตาม')าองตราแลว 

ฉบบ ๒ ว่าไค้รบฃองพระราชทานในการศพ!าระยาเดชๅ!.ที^ 

ที่ 

ษมาศพ ๑ สำรบ เงินสลึง ๑0 ช'ง 

นางเจที พระบรมราชเทวี เงินสลึง๒ชที 

พระราชกุศล 

เนอไมหนก  ^1  ฃองสมเค็จุพระ 

ไค้จดการผงศพเสร็จุแลว ฃอถวาย 

ฉบบ ๓ ว่าพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจทีสายสนํทวงษ์ ออคไปชแชุ^ 

ราชการเมืองกลนตน ๗ ขอ ขอ ๑ ให้เอาความมาชำระที'บๅเล!หเม่ 

ที่เกณฑ์ราษฎรมาทำมารายาแลทีเดีบดีานาศ!เส. ๒ คแ^ฯ, เก็บเฃทีเปลึอก 

กนละ ๒ โทีนฅํงแลวเก็บค์านาเขทีสารดำยนน ค่านาแลเขทีเบ่ลึคค!ที^ลเลิ^ 

คงเก็บแค่เขทีสาร ขำ ๓ บาไค้แค่ก'อนหทีมไม'ให้ราษฎรตดบดที,05า!-^ 

ขอ ๔ หามมิให้ฅคทางมะพรทีวให้ชางดีนคุมเหงราษฎร ดู^คู ^ เรืองผุ้รทีย 

ลกลอบปลนต่าง‘คุไค้ให้กนคอยตร-รจุ,ชุห ดูำ ^ แขวงทุก^ตำบล!ทีชุทีจุ 

ราชการฅามแบบอย่าง ขำ ๗ ราษฎรยกกรอบกรำหที!!] ลาคลห!,า 

ไร่นาฃองราษฎรให้คืนให้ ได้ตทลง 

๑1^0 



วนทรชกาล ๘๓สิ่๒ วํน ๒ ฯ ๑๒ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๒ พฤศจิกายใเ ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสค็จออกฃนนางคามเคย พระยาศรีสิงหเทพนำบอก 

ในกรมมหาดไทยชํ้นกราบบ*งกมทล ๕ ฉบ*บ 

ฉบบ ชิ บอกเมืองไชยนาท ลงว*นที่ ๓0 กนยายน ชิ®๐ ฉบบ ๒ 

บอกเมืองปราจิณ.บูร ลงว*นที่ ๖ ตุลาคม ชิ®0 ฉบ*บ ๓ บอกเมืองพรหมบูรี 

ลงว*นที่ ๖ ตุลาคม ©๑๐ ฉบ*บ ๔ บอกเมืองสุพรรณบรี ลงว*นที่ ชิ๘ 

ก*นยายน ชิชิว 

ฉบ้บ ๕ บอกเมืองศุโขท้ย ลงว*นํที่ ๒๑ ก’นยายน ชิ®0 ถวาย 

พระราชกุศลในการเฉลิมพระชนม์พรรษาทุกฉบบ 

พระวิจารณอาวธ นำบอกเมืองกรมพระกระลาโหมขั้นกราบบ*งกมทุล 

๒ ฉบ*บ 

ฉบ*บ ชิ บอกเมืองชมพร ลงวนที ชิ๖ ตุลาคม ชิ®๐ ว่าได้มอบเงิน 

๒ 1ฅ 

เลขสร่วย —— ให้หลวงอาวุธอ*คนีฃ็าหลวงคุมเขามาส่ง 

ฉบ”บ ๒ ว่าไค้มอบเงินเลขสร่วยเมืองหลงสว®® ชิง ®๔ ^ง 

ให้หลวงอาวธอกนฃาหลองอุ^^'’'^^^^^ง 

แลวพร^ยานงินหง^อง'*^'’^ห นาหลวงอาวุธอกนซาหลวงขง เปชาว^ 

กวามแลเลขลง’ว^'เนอง'^^ห^ง^'ง^^'’^^'’^"^'^]^^®®'^^ฯ^''^^^^"^'^ วงกางลถาม 

หลวงอาวธอกนีว่าฝน'’มืองซุ่มพว®®^ง®อุใ^®^ ราษฎงทำนาใค้ฤๅไม่ไค้ 

หลวงอาวธอ'กนีถงาหหง®มหู®®งฝม’®®®^ นอยกวาบ ๑0๙ งาษฎงทานา 

ไค้บางเลกนอย จึ่งค้าง๒ว่เมืองซุ่มพง®®เ"®®ซ"ง^^®"® ®®^ 

ก็ทำไม่ได้ 

๑!!ช6) 



แลวพระยานรนทรราชเสน นำตนกมะห3าดมหาด เล็กนำงพระยา 

ไทรบูร ซงเขามารบราชการคูยู(ารุงเทพ ฯ กราบถวายบงกมลากลํบ ออกไ!] 

เยยมมารดาแสพง“[)ๅไ1ๆ-รู‘]^จุเ'1ยู ^ เ?3องไทรบรี 

จงดารสถามฅนกูม3;ท3]กๅๅ'เ^^1ไ1ๆ^1^[^^0ๅ^|)|.|^บู^0||^^บู^สุ-|ยู^ พระยา 

นรนทรกราบบงคมทูล'ไๅพู^ไ^ยูเ^^บู^ แต่อายไม่ใคร่จะพุดหน"งสืยิไทยนน 

อ่านได้บำงเล็กนอย 

จงดารสตอไปว่าพวกนีมกอาย จึ่งดำรสว่ากลไ]ออกไปเยี่ยมมาวคา 

แลพชายแลว ใหกลบเขามาเรียนทนงสืฏแลๅ;,‘'ค.)^ค!^ลียู].^'เ^ 

^ แลวดารสถามกรมหลวงพิชิคว่ๅ ความมรฎกพระยาไชยสรีแ■กว์เ^ยี่ยู33 

นนไปกางอยูดวยอะไร กรมหลวงพิชิตกรามเมพุค33ทูลว่า เดิมกรมสมเค็จุ 

พระสุดารตนมาอายคไว่ว่าเ^ลีแลๅร3จระยาไชยสุรีแ'กรี'ฎว่ ชิไ แลีชิ 

หลวงฤทด้นายเวรกไ]สมบุญจึงไปยู^บ่ร,คูๅลี,คูล^;3,ชิ^,]พิ^'^^^^เบ่^เ^ 

ตกลงกน ของดิยำเหล็ออยุ่กะดูประมาแเสไ ชงเสศมอบไว้กลางตระลา 

การแลำหลวงนายฤทชิแลลมบุญลีทาไว้33าตำเดิ3แไบ่ลา,ลี,ไลีลบุ,คูบุ"^ 

จนหลวงนายฤทชิลีงแก'กรรม จึ่งดำรสส"ว่ว่าชำระเลียไว้แลไลีฐแล,แหลวง 

พิชิตจะขนไปทำฤๅไม่ทไเ กรมหลวงพิชิตกราบมบุคมทูลว้าบ่•แ 

วนทรชกาล 

ว่นท 

๘๓ลิ่๓ วน ๓ ฯ ๑๒ คำ บเถาะตรึศฤ ๑๒๕๓ 

๓ พฤศชิกายน ร,ศ, ๑๑0 (ทเ^ค^^ ๒๕๓๕) 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกแฃกเมืองพิ’พ,ะ;บ่' น”งอมรินทรวินิจุนไ) 

พระยานรนทรราชเสน นาหวนสะมะแอ ^ ทวำคแคาบา ^ ทวไเอไ]คแ 

ลา ๑ เจะเหม ๑ เมืองสฅน ๕ นาย ตุรไเบาไบ ^ แม่กองแจุ,เลา, ^ 

๑เดป็1๑0 



บงลุสาหะ ๑ เมืองราม”ญ ๓ นาย นำเครี่องราชบรรณาการบี่ ๑๑๐ เขามา 

เมองรามญ ฅินไม้ทองคไเหนึ่งฅินํไม้เงิน?'บ้เหนึงสง 
๑ 
© 

๕ 
มีชไเ ๓ ชน ๔ 

ชนท^งยอด มืที่ง ๑๒ กี่ง กาบ ๘ กาบ กาน ๔๑ ก้าน ดอก ๔๑ ดอก 

ใบประจำกี่ง ๘๘ ใบ ใบโพหอย ๘๘ เครื่องราชบรรณาการ ทองคำหน”ก 

๓ ไทย หอกคอทองเถลิงทอง ๑ กู่ หอกกอเงินเถลิงเงิน ๑ คู่ หอกคอ 

ทองเลว ๓ ค่ ผำฃาวยาว ๒๔ ศอก ๒๐ พบ ผาขาวยาว ๕๐ ศอก ๑๐ พบ 

พรมเทศ ๕ ผืน หวายดะค*า ๒๐๐ กำ หวายหิน ๒๐๐ ฃด กนแชงเฅย 

๒ ๐ ผน 

๐ 
เมืองสตน ตนไม้ทองตนหนึ่งฅไเไม้เงินก้นหนึงสูง ^ I มืชน ๔ ชน 

” ๕ I 
๕ ช*นท”งยอด มกิง ๑๖ กิง ดอก ๑๗ ดอก ใบ ๒๓๔ ใบ เครองราช 

บรรณาการ หอกคอทองเถลิงทอง ๑ ค่ หอกคอเงินเถลิงเงิน ๑ คู่ หอกกอ 

ทองเลว ๕ ค่ ผ’าฃาวยาว ๘๐ ศอก ๒๐ พบ ผาฃาวยาว ๕๐ ศอก ๒๐ พบ 

^ก้ฃาวยาว ๒๔ ศอก ๒๐ พ”บ ผ*าลายนอกอย่าง ๔๐ ผืน ผาขาวยาว ๒๔ 

ศอกแทนพรมเทศ ๒๐ พบ ฃอพระราชทานทูลเกลำ ๆ ถวาย มีพระราช 

ปฏีสํนํชี่ๅน,ตามสมควรแลำพระยานรินทร์ราชเสนี นำฅนกูหะมิด ๑ ฅนกู 

มหะมดอาเกบ ๑ ตนกมะหะมด ๑ เจะมหะมดอาชน ๑ ศรตวนกรมการ 

เมืองไทรบรี ๔ นาย เสศดาโหรย ® ศรีเลหลามกกะดา ๑ หว”นชำกะ ๑ 

บงลิมางา ๑ ศรีตว่นกรมการเมืองปลิด ๔ นาย หว”นํสะมะแอ ๑ หว”น 

คนดาหา ๑ หวนอ”บเดนลา ® เจะเหม ® ศรีตว”นกรมการเมืองสตน ๔ นาย 

แม่กองสาม”เย ® แม่กองอเสง ® แม่กองเจะแล ๑ แม่กองเจะหะ ๑ ศรี 

๑เช๓ 



ฅวนกรมการเมฏงตาน นๅยู แม่กองอุมา ๑ แม่กองหวน!ดย ๑ แม่ 

กองบะสอ ® แมกองสาวิต ๑ ศรีตวนกรมการเมืองสายบวี ๔ นาย แม่ 

กองชีามด ๑ กูเต ๑ ดะ!ฅ๊ะ ๑ บงลุมะ @ ศรีฅว่นกรมการเมืองยิหรี่ง 

๔ นาย ฅวนบา!ห ๑ แม่กองเจุะเลาะ ๑ บงลุสาหะ ๑ ศรีฅวนกรมการ 

เมืองรามญ ๓ นาย แม่กองสาวิต ๑ นิมืญ ๑ บงลูอาบู ๑ ศรีตวน 

กรมการเมืองยะลา ๓ นาย หลวงต'างตา ๑ หลวงเทพอาผูา 0 ขุนอกษ7 ๑ 

ศรดวนกรมการเมองหนองจุก ^ เ^'เย นาย ฃอพระราช■ทาน 

กราบบงกมลากลบ!ปรกบาทานเนิก^ มืพระราชปฏิส่น3านแลพระราชทาน 

พรตามสมควร แลว!ปรดเกลา ๆ ให้พระราชทานเงิน แลผห้พรรณนุ่งห'ม 

ฅามสมควร แลวเสคจุขึน 

ววทรชกาล ๘^๔^, วน ๔1,๒ คำ เถา.ต^^^ 

านท ๔ พฤศจกๅยน ร,ศ^ 5,5,0 (พ.ถ’, ๒,;2๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกฃนนางตามเคย พระศรีเสนานิาบ0ก]^ 

กรมมหาคไทยขํ้นกราบบงคมทล ๓ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกเมองตาก ลงวนที ©๙ กนยายน ๑5)0 ถวายพระราช 

กูศลในการเฉลิมพระชนม์พรรษา 

ฉบบ ๒ บอกเมืองนครนายก ลงวนที ^ ตุกๅก3^ ^คู^ ขุ^ 

ราษสงหบ ๑๑0 นาฝนนอยกวาบ ๑0๙ ยสิบสีนิวสองทสางด็ นาทีานํฏิย 

กว่าบี่ ๑0๙ สองศอก ราษฎรบกดำทำนาได้ประมาณ ๒ ลิวนยำส่วน ๑ 

ราคาเข็าเปลือกสต ๒๙ เกวียนละ -^— 

(จิ)]ด0นิ0^ 



คณ 

ฉบไ] ๓ บอกหลวงวิชิตสรสาฅรฃาหลวงที่ ๓ เมืองลาวพวน ลงวน 

ที่ ๓® ฅลาคม ๑๑๐ ว่าพระวิเสศสรฤทธิเจาเมืองบริกโนหนิคม ตามเสค็จ 

พระเจไน็องยาเธอ กรมหมื่นประจ'กษศิลปาคมไปถึงเมืองสระบูวีบ่วยเบนโฃ้ 

จไ]ถึงแก่กรรม์ มืหีบศิลาน่าเพลิง 

พระวิจารณอาวุธ นำบอกกรมพระกระลาโหมขํ้นกราบบงคมทูล 

๒ ฉบไ] 

ฉบไ] ๑ บอกเมืองปลิฅ ลงวไ4ที่ ๕ ก่นยายน ๑๑0 ว่ามีฅราพระ- 

คชสีห์ส่งกฤษเล่ม ๑ เงิน ๒๐๐ เหรียญ ที่พระยาปลดให้ฃนประมาถ]' 

สถลมารดออกไปนน หาใช่เบนสินบนไม่ให้ควย ทำการฉลองพระ 

โคยแขงแรง 

ฉบบ ๒ บอกเมืองนครเขื่อนขนธ์ ลงวนที่ ®๐ ตุลาคม ๑®๐ ว่า 

วนที่ ๒ ตุลาคม ๑®๐ เวลากํ่าประมาณ ๒ ยามเสศมีอำยผู้รำยประมาณ' 

คน ปลนแพจีนเบยวอำแคงเพิงคลองพระโขนง อำยผู้รำยเอาบีนยิง 

สามนคแลวขั้นแพได้ จีนเบั้ยวเอาบนยิงถูกอำยผู้วำยนคบ^ง อำยผู้รำยลง 

เรือหนีไป ผู้ว่าราชการกรมการสิบจีบควยํงบาได้ไม่ 

จึ่งดำรสคำยพระยาครีสิงบเบพว่า ให้มืตราขั้นไปถึงกรมหมื่น 

ประจ่ำบวาเมองบวคณบ'ถอ^^^า^^®'^^'^^'’^^'^'^^'^'^^^"^''^^ ใหจคใครไว 

รกษาราชการ 

แลวดำรำคำยเจีาพ้ากวบฃุบบยิอ^ว่าอ'’'^'^วิ"®ออ'^^''^'’^''วิว่™'^'อี่ 

หน่วงเหนี่ยวที่ไว้ในทางวถว่พิ^บถูออ®^"^วิ ถาไม่มีขอบไคไ]ไว้คงจะฃอ 

๙ 

๑ ๐ 

๑1ตุปิ(^ 



รอเบนเรองราวแลฏิ)ๅๅฅํฎ^ กการทเจาฃองทีๆะทำเรืองราวแลฎีกา 

นนคงชุะชาว^!'!/)แอท'แ'แ]‘เ/)')ๆๅเบ่[ๅถู^^^จุ)!,เ^^คู.เ^'^เ^'เ^ คูจุ^^ การทีเจ"า 

ฃองทววาทกนอยูเจุๅ'เๆ'แล^ๅ'แจุ!;ท0จุเ^รูจุ^คู^จุ^จุ^*^^'^^^เ^ ถ็าที่ตกลง 

เบนฃองใครก็ให้ไปรบเงินทีเจุๅทเนท^ๅจุจุ แลวให้กรมขนส่งแผนที'ทางรถไฟ 

แลสะเฅแชนเฃาไปฎวๅ!]จุ-ฃ0ทรงทฎดพรู!;เจุเอ7 

แลวโปรตเกลา ๆ พระราชทานเกรองราชธคริยา/]รูแเนงก^ล^ๅนจุเจุเ 

ที ๒ จุลสุราภรณ์ แก่พระยากีรืยวงษาเทีองส่มต่ำดื้ 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขํ้น 

วนทรชกาล ๘๓ลิ่๕ วน ๕ ฯ๑๒ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๕ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ, ๒๔๓๔). 

เวลาเชา ๔ โมงเสกีเสคจทรงพระราชยานแตเกยนๅพรู!;ทีจุเำจุงิจุรูคูงิ! 

ม'ทาปราสาท ใบ่ลงเรอพระทนงกราบฃจรกรงททาตา']/]นกแพไปอ')!จุ^จุจุ^จุ 

เฃำคลองผดุงกรุงเกษมประทบวำ แลำเสด็จุทรูงพร!;รูจุชยๅจุเแฟเอ!)จุ^จุ 

ฅพานวดไปประทบเกยน่าประตูกุฎี แลวพระราชดำเนินเฃทีไปปรู.ท‘ปเจุเคูเ 

ทรงพระราชทานนาศพ 

เจำพนกงานแต่งศพอย่างสมณเพศ ยกศพลงลองไจุเ ทรงสรู'จุมลอม 

พอก๓ยวทองคำพนโหมดพระราชทานแลำ เจาพนกงานยกลองไนร้นอ*งิ 

เมื่อชนแว่นพ้า ๒ ชน ประกอบโกษฐไม้สิบสองแวดลำมดำยเอร้ฏรูสู^ ^ }^ 
๙ คนแลวทรงทอดผาไตร ๑0 ไตร ผาฃาว ๒0 พำเ พระสงฆ์บำสกนแลำ 

เสด็จพระราชดำเนินลงเรือพระที'นง เวลาเที่ยงเสศเสด็จกลำก็งพรู!;^รูนนจุจุจุ 

ราชว'ง 

๑เดุปิไว 



อนง ศพสมเดจุพระวนรตน ไดัพระราชทานกลองชนะเขียว ๕ กู 

จ่า!) ๑ จ่ากลอง ๑ ส*งข ๑ แตรงอน ๑ แตรฝร“ง ๒ ประโกมประจำ 

ศพ แลพระสงฆสวดอภิธรรม ๘ รป กว่าจุะได้พระราชทานเพลิงศพ 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกขนนางตามเคย พระศรีเสนานำบอกโน 

กรมมหาดไทยขั้นกราบบ*งกมทล ๓ ฉบ*บ 

ฉบ”บ ๑ บอกเมืองลพบรี ลงวไเท ๒๕ ตุลาคม ๑๑๐ ส่งเงินผูกบ 

๓ ๐ 

จุน ๖๐๐ คน เงิน—โ— มอบให้ยกรบ*ดรคุมเฃ’ามาส่ง 

ฉบ”บ ๒ บอกเมืองสุพรรณบรี ลงว*นที่ @๗ ตุลาคม ๑๑๐ ส่งเงิน 

ผกบจีน ๘๐๔ คน เงิน ๔๑ ช”ง ๖ ตำส่งกึง 

พระวิจารณอาวธนำบอกเมืองกลนตํนฉบบ ® ต้นหนงสือตอบพระยา 

พิพภิฒโกษาฉบ*!,! ๑ รวม ๒ ฉบ*บขึนกราบบงคมทูล 

โนบอกว่าตวนยนว*นรอเซนพ่อกา ทีได้ร*!)ทำบ่อแร่ทองคำทีตุเมาะ 

จะขออาไครยเดินทางโนคลองเมืองกลนดน พาเครืองมือไปทีตุเมาะจุะซอ 

เสียเงินค่าเช่าไห้บี'ละ ๒๐๐ เหรียญ พระยากลนตนยงทายอมรบไม 

ในต้นหน*งสือพระยาพิพ*ฌโกบาคอบโบ่กึงพาะย'''แร่'^'กร่จ่'' ลงกาา' 

ที่ ๒๓ ฅลาคม ๑®๐ ว่าเรื่องบ่อแร่ทองคำตำบลตุเมาะนน ได้นำทูลกรม 

หลวงเทวะวงษ์แต้ว รางล'งว่าการอนุญาตให้เดินทาง แต่สึงฃองทีจุะเอาไป 

ใช้โนการบอแรน*น ควรเกบภาบจะไคเงนมากก'าาบล*' 1200 เหรยญ 

จึ่งดำร*สต้งพระยานรินทรราชเสพีว่า กรมท่าว่ามานนถูกให้ทำตาม 

โ!*13บ่ใ11ฟิใใ^*^^ใวิ"^'‘1ต้,'ไ‘1ตํ1ฟิใ^ป็'1ต้?โ!3^^!’3-1'1พ่)'โ1*3 ^13\]นิ\1 

กราบถวายบ*งคมลากลบออส'!'บ่ริกึพาที่ว่'พี®'^ จึ่งตำรสถามหลวงอนุร”กษ์ 

ภเบนทรวาจุะไบ่เรอเมลกเนุงออ^'!ก หลวงอนุรกบภูเบนทรกราบบงคมทูล 

ว่าไปเรือเมล แลวเสควิชม' 



วนทรชกาล๘๓ลิ่๖ วน๖ฯ®๒คำ บเถาะตรศก็๑๒๕๓ 

วนที ๖ พฤศจิกายน ร,ศ, 0 ® 0 (พ.ศ. เตุปื0^๓๙) 

เวลา ๔ ทุมเสศเสดจออกฃุนนารฅๅมเ(ๆย พระศรีเสนานำบอกใน 

กรมมหาดไทยขืนกราบบทุอบทล ๓ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกเมืองสิงกบรี ล^วนที่ ๑๕กนยายน ©๑0 ถวายพระราช 

กุศลในการเฉลิมพระชาเมาารรบา 

ฉบบ ๒ บอกเมืองสุพรรณบูรี ลงวนที่ @๖ กุลาอม 5)๑0 ฤๅ 

ราษกุลบ ๑๑0 นาฝนนอยกวาบ ๑0๙ หานวแปดทสางค นำทานทุ)ยกว่า 

บ®0๙ หนงกบสองนว ราษฎรทานาได้ประมาณลองส่วนยรส่วนบนึร 

ฉบบ ๓ บอกกรุงเก่า ลงวนที่ ๑ พฤศจิกายน ๑๑0 ว่าฅณเต่วนที่ 

๒๙ ตุลาคม ถึงวนที่ ๓๑ กุลาคม นาลงสามที่วรวมท"งบอกอรทุก่อมาไ' 

ศอกสามนํ้ว ที่นาลุ่มนาฦกศอกคืบสองศอกนาคอนนทุ้ฤกถึบ ๑ คืบเลอ 

พระวิจารณอาวุธนำบอกกรมพร-กระลา■[บมดูมอ,ทุ^^ 

๒ ฉบ'บ 

ฉบบ ® บอกเมืองดะก”วทุ่ง ลงวนที่ ๒๘ กนยายน ๑๑0 ว่ๅ^ 

โปรดเกลทุ ๆ พระราชทานหมอไปปลูกไขืทรนํกม์ ได้ชายหญิง อ^ 

เสร็จแลวฃอถวายพระราชกศล 

ฉบบ ๒ บอกเมืองกระบี่ ลงวนที่ ๑๗สิงหาคม ๑๑0 ว่ามืดราโป,อ 

เกลทุ ฯ พระราชทานหมอไปปลูกไขืทรพิศม์ ได้ชายหญิง คนเลรีจุแอืทุ 

ฃอถวายพระราชกุศล 

จงดารสดวยพระองกเจาโสณบณทดยวๅ การทีพระยากาลก,,งบ์คือ 

จะขํ้นไปบี่คนทุกรุงเก่านนไม่สำเร็จ เพราะนาลดลงเสียมากแลำ 

๑!ตุ!3๘ 



แลวดำรสดำยสมเด็จกรมพระองค์น้อยว่า การที่ท่านทรงคิดให้รางวล 

นายดองนไเผิดไปกนละทางทีเดียว ต่อเมื่อทรงเห็นเรี่องนายพลอยจึงได้นึก 

ถึงนายดอง แต่การแลำไปแลำชิงเถิด สมเด็จกรมพระองค์นอยกราบบํงคม 

ทูลว่าเวลานไาอยู่เกาะสีชิงไม่ได้ท'นคิด จึงดำร'สต่อไปว่าถากราวนึสงไสยให้ 

ทูลถามเสียก่อน แลำโปรดเกลำ ๆ ให้พระองค์เจำโสณบ'ณฑตย์หยิบสมุดกอบี่ 

พระราชห'ตถมาถวายสมเด็จกรมพระองค์นอยทรงทอดพระเนตร แลำดำร'ส 

ต่อไปถึงเรื่องนายถ'ค แผนที่ก็ควรจะได้ร้บรางว'ลแต่เวลนึกรมหมนดำรง 

เจ’าฃองไม่อยู่ 

แลำคำร'สถามเจำพากรมขนนริศว่าทางรถไฟที่เมืองสมุทน"นอย่าให้ 

ถกบอมไม่ได้ฤๅ ให้คิดฅ'ดเบนไปให้ถูกประตูตามเดิมจะได้ฤๅไม่ได้ เจาพ้า 

กรมขนกราบบำคมทลว่าจะตองลงไชิต จึงดำร'สว่าดีแลว ทู ดำร'สถามต่อไป 

ว่าทางรถแตรมเวฃองสมทนนลงไชิอย่างไง เจำพ้ากรมขุนกราบทูลว่าไม่ 

ทราบ จึ่งดำรสส'งให้พระองค์โสณบณฑิฅย์หยิบเอาแผนทีแลตนหนงสือ 

พระยาสมทถวายมาชิระทานให้เจำพ้าอรมฃุท แลวดำร'สส่งให้เจำพากรมขุน 

เอาตวพระยาสมทลงไชิดํวย เวลา ทุ่มเสศเสด็จขํ้น 

วนทรชโเาถิ ๘๓ซึ่ณ์ วํน ๘เ ฯ ๑๒ คา บเถาะตรื่ศก็ ๑๒๕๓ 

วํนท ๓) พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓(๕) 

เวลา ๔ท่มเสกีเสต็จออกขุ'แ'แาวตา3าเต^ พระศรีเสนานำบอกในกรม 

มหาดไทยขํ้นกราบนำต3าทูล ๔ ฉบบ 

๑!^ 



ฉบบ© บอกเมฏงพเซยู ลงวแที ๔ ตุลาคม ส®0 ฉบบ ๒ บอก 

เมองสระบูร ลงวนที ๑® ตุลๅ^3ง ๑๑๐ ถวายพระราชกุศลในการเฉลิม 

พระชนม์พรรษาท"งสฏ^ฉบบ 

ฉบบ ๓ บอกกวุงเกๅ ลงๅนท (^ทเสุศจุกๅยูฉ ว่าฅํงแฅ่บอก 

ลงมากร*ง์ก่อนแลว นาทเลขํ้นทีงกวุงเลิา รวมนํ้าลดลงก/งๆ'ฏนก,งนํ้กกก 

คืบเสศ 

ฉบบ ๔ บอกเมองนกรนายูก ลงวนท 1ฏ กนยูๅยูน ๑๑0 ๆ)อเลช 

ขอมือ๚าวในระหว่างควๅมก่ทีเบฉเกดูฎๅบๅ^เ^^คู^ 

พระสุรนทรามาตยนาบอกกรบทเ-ฐ-เ;กร3;กๅ‘[บบที.^3งบ’งกมทล 

๓ ฉบไา 

ฉบบ ๑ บอกพระยาศรีสรราชภกดี'ขำหลวงร่กษๅรๅชกๅ■รูบๅเมือง 

ผ่ายทเลตวนตก ว่าได้จ่คเงินภาษีผลปร-โยชน์บ®๑ 0 เมืองฅร’ง®๖๓๒ 0 

เหรยญ เมองปะเหลยนเงิน ๑๗๕0 เหรียญ ส่งหลวงทวิปสยามกิจุกรสก 

สยามฝากแบงก์เมืองบิ'น่งแลว 

ฉบ้บ ๒ ว่าได้ 

เงิน ๑๓๔๔0 เหรียญ 

จดเงนภาษผลประโยชนเมอรกีวิ■รูบฺ 

นำฝากแบงก์เมืองบิ'นงแล''ว 

นิคมบี 0 0๙ 

ฉบบ ๓ บอกเมืองไชยา ลงวนที’ ๑0 ตุลาคม®๑0 ว่ามือำยด้รำยู 

ปลนเรือนหมื่นศรีแขวงเมืองไชยา กรมการจุ’ด้ได้ด’วิอำยูแกร ชัดทีร^.^^ 

อำยมืชื่ออยู่เมืองกาญจุนด้ษ^ ๖ คน ได้แด้งกรมการทีอสูดรูเรายูเบ่ชั^ 

ได้ฅวอำยผู้รำยแลวผู้ร’กิษาเมืองหาส่งมๅใทีชํๅรรู;ไ3ไ 

๑๓๐ 



พระยานรินทรราชเสนีนำบอกเมืองไทรบุรี ขนกราบบ*งกมทูลฉบบ ® 

ว่าไค้แฅ่งให้ ฅนกมะหม'ค ๑ ตนกมะหม*ค้อาเกบ ๑ เจะมะหมุค ® เจะมะ 

หม*ค้อาซไเ ® ศรีฅว่นํกรมการคมฃองถวายผายพระราชว*งบวร จำนวนบี' 

๑๑๐ ผ*าๆ)าวเทศยาว ๘๐ ศอก ๒0 พญ ผค้ฃาวดิบยาว ๕๐ ศอก๔๐ พบ 

ผค้ร!าวเนอบางยาว ๒๔ ศอก ๔๐ พ*บ ผค้ๆ)าวเนือบางยาว ๒๔ ศอกแทน 

พรมเทศ ๔๐ พ*บ 

มืดำร*สด็วยพระยาราชวรานุกลว่า พระยาพิไชยก็เปนคนในนํ้อย่างไร 

ทำการเฉลิมพระชนม์พรรษาจึงผิค ให้กำหนคไว้ว่าในการเฉลิมพระชนม์ 

พรรษากงจะฅกในว*นที่ ๒๐ 1 ก่นยายน เสมอทุกบื่ไป พระยาราชจึงกราบ 
๒๑; 

บำคมทลว่าเหนจะถือตามราชกิจา จึงคำรสต่อไปว่าราชกิจาจะลงผิค ทุ ไป 

ค*งนนอย่างไรไค้ แลวคำร*สส*งให้หม่อมอนุว่ตวรพงษ์ไปหยิบราชกิจาใน 

ประกาศสงกรานต์มาถวายทรงทอดพระเนตรแลำ ทรงเรียกพระยาราชเขค้มา 

ที่พระแท่นแลวพระราชทานราชกิจาให้ทู พระยาราชกราบบ*งคมทูลว่าอ่าน 

ไม่เหนจึ่งพระราชทานโคมเทียนฺที่ชา'าที่ต"งถวายบา^พา-๒'^ พระยาราช 

กราบบงคมทลว่าไม่มีแว่นอ่านไม่คคค 

? 

ว่นทรชกาล ๘๓๙๘ วน ๑ฯ ด๒ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว'นท ๘ พฤศจกายน ร,ศ, ®ด๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

6)00๑ 



วนทรชกาล ๘๓^12,ฯ๑๒ คํ่ๅ บ!กาะต5 ศั๊ก ๑๒๕๓ 

วนน 6 พสุศจฦาบบ รู^ก^ (5^^ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

^วนนีเจาพนกงานจะ!,ด้'จุ)ฤฤา^ที่พ7ะที่นํงดสิฅมหาปราสาทแห่งหนึ่ง 
ทพระทีน*งไพศาลทกษษิแเแห่รร,^^^';'^,.ป่^"'^จุ-^^^^^.เ^^^^^^^^^^^^^^ 

รวม ๓ พระทีน’ง พระสงฆ์จุเะได้เจุเริญพระพุทธมนศ์ห่01ๆ”ห่ไบ่ห่^^ๅร,^ร^ๅ‘[รร 

การพระราชพธฉฅ'รู'มงกลฅๅม!,กย 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกในพระที่น’งศุสิตมหาปรๅสๅทท,,จุ0เ^ห่ยูร,^ 

เคร์องนม’ด้การ อาฒัษณด้านประกาศตามพระพิธีจุทแห่'จุ พระสงฆ์ ๓๓ รูป 

เจรญพระพุทธมนต มีหม่อมเจาพระพุทธบาทบิ'ห่นท์ธรรม^จุห่ธีพิๅ,ร 

ประธาน แสวเสอจมาบ่ระทบออกขุนนางในพระทีน”^ตลิทมร,ๅมเรๆ^จุ,, 

มุกดานเหทีอ พระศรีเสนานำบอกในกรมมหาดไทยเรรห่จุมกรจุ^ปรู,จุ,,^^ 

๒ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกเมืองลฺพบูรี ล,ห่นํที่ ๒๑ พุกจุก3จุ ดู^^ ด้านทฝม, 

ราษรกนบ ๑๑๐ มากกวาบี ๑๐๙ หนึงนิว หนึงทสา,ด์ นาท่าในราบรีห่ที 

บี ๑๑๐ มากกว่าบี ๑0๙ สิบเจคน็ว 

ฉบบ ๒ บอกเมืองสรรคบูรี ลงว’นํที่ ๑๑ พุกจุก3จุ มุ,^^.เ^^ 

ในราษรีสิงหบี' ๑๑๐ มากกด้าบี' ๑0๙ สินึ่ว นาทาในราบรีห่,ร,ที่ ^ ดู ” 

มากกด้าบี' ๑๐๙ คืบแปดนึ่ว ราษฎรบกดำทำแลทีประมาแเที่,ร,ป่, จุจุก, 

เข่าเปลือกฅวงดทียส’ต ๒๕ ทนานเกวียนละ —1-^ 

พระสุรนทรามาตยนำบอกกรมพระกระกจุ‘[ร,3จุคูแห่จุรรกจุจุ^ปรู^^,^^ 

๒ ฉบ'บี ’^ 

๑๓!ตุปื 



ฉบบ ๑ บอกเมืองสงขลา ลงวนที่ ๒๙ ก"นยายน ส®๐ ว่าฅ"งแต่ 

เดือนพฤษภาคมบี่ ๑๑0 จนถึงเดือนกนัเยายนบี) @๑0 ราษฎรเบนทิวา 

ชาย 
ฅะก โรคตาย รวม 

หญิง 
๑๙๔๖ กน 

ฉบไ] ๒ บอกเมืองราชบรี ลงว"นที่ ๒๒ ก"นยายน ๑๑0 ว่านำฝน 

ในราษรีกรกฎบี! ๑๑0 น*อยกว่าบี! ๑0๙ หไทสางค์ 'นาฝนในราษรีสิงหบี! 

๑๑0 น*อยกว่าบี! ๑0๙ สามทสางค์ ว่า'แาท่าในราษรีสิงหบื๋ ๑๑0 มาก 

กว่าบี! ๑0๙ สอกกีองคืบเกไนิว นำท่ากนยายน ©๑0 มากกว่าบี ๑0๙ 

ศอกคืบ ๙ 'แว 'นาท่วมฅ*นเขไเลียไปประมาณ ๙ ส่วน ย"งส่วนหนึง 

แล*วพระยานรินทรราชเสนี นำรายงานเงินค่าโคยสารทีจะพระราช- 

ทานแๆเกเมือง รวม ๑0 เมือง กน ๑๖๙ กน เงิน ๕0๗ เหรียญขืนอ่าน 

กราบบ"งิกม'ทูล 

แล*วพระยาศรีสิงหเทพ นำพระยาราชเสนา ® หลวงพิทกษสุเทพ ® 

กราบถวายบ"งกมลากล"บขํ้นไปรกบารงชการเมืธง™ส7าชธานี 

จึ่งคำร"สถามกรมหมื่นสมมตอมรทีท่ธุว่า พระยาราชเสนานนไก้ตรา 

อะไร กรมหมื่นสมมตอมรพนธุกราบบังตมทูลว่าไต้ ม ม จึ่งดำร"สว่าให้ 

พระราชทานนิภากรญิชางเมือกชน'ก็ เสียอีกควงหนึง 

พอพระสงฆเจริญพร"'ทูท®มนตวิบ' จงเสดจไปประทบมุกคาน 

ฅว"นฅก 

๑๓๓ 



วนท3ชกาล ๘๔00 วน ๓ ฯ ๑๒ คำ ณถาะตรศก็' ๑๒๕๓ 

วนท ๑๐ พฤศปีกายก รู,ศ^ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเสศโปรดเกลา ๆ ให้สมเดจุ)พระเจุ)“าลกยาเธ:0 เจุ'ๅห้'ๅ 

ชายมหาวชราวุธ เสดจออกมา เลยงพระสงฆ ทีพระด ลิดะ)')/เๅธ)า-ๅ 

เสรจแลว 

เวลาบ่ายโมงเสศเสด็จุ)ออก‘ทรงจุดเทีย'เแด7อง นมสการพระ■พุทธ. 

ปฏมากรแลว ทรงถวายเครืองไทยทานของหลวงแกหม่อ3าเจุ*ๅพร-ะ^ดธธ)ๅธ) 

บลนท์ธรรมเจดีย์ แลำพระสงฆ์ก็ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาก•ล!) |,สดจุ 

จุดเทียนเครื่องนมศการบนพระแท่นเสวฅรฉ'ดิร แล'วทรงจุดเทียนโต๊ะเดรื่อร 

ส‘งเวย โหรก็เห้าไปประกาศเทวดา พราหมณ์ก็เข'าไปท่านดษดีเท่ร)รย 

แกว 

ขบไมบนเคาะ แลวเวียนเทียนสมโภชมีบายสี ฑอง I คามเคย เวียนเทียน 

เงิน ^ 

เสวขิแลวเฟิคขิบ!’วเวม บ!ะไชยบ่!ะา)า!ชกา!บว (^ แ^นคน บ!ะมบา 

เสวค!ชิ)ค! บ!0/มบาบ ,ชยมา3ก^ บ!ะบชวาลวชน บ!ะแสา' บ!ะแสาคาา ^ 

ฅํ้ง์บนพระแท่นพระมหาเสวฅรฉดร แห้วโหรก็เอาห้าสีชมภูเขฆ์ไปดกด! 

พ 

เสดจขึน วนนีเครืองไทยทานเปนๆ)องเจานายผายน่า 

เวลา ๒ ทุ่มเศษเสดจลงในพระที่น"งไพศาลทกษิแ; ทรงจุดเทียนเครื่อง 

นมศการ แลวอาลกษณก็อ่านประกาศตามพระราชพิธี พรูะสงฆ์ 5^0 รูธเ 

กเจุรเยพร0/พุทธมนต มพรชิ^เจาบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศรูวรยาลงกรเแ 

ง 

)นพระแทนพระมหาเสวฅรฉตร แลวโหรก็เอาห้าสีชมภูเขฆ์ไปผกด! 'I 

มหาเสวฅรฉํฅร พราหมณ์ก็เห้าไปเจิมต่อไป เวลาบ่าย ๒ โมงเศษ I 
'ใ....... I ^ II I 

๑๓๔ 



ทางขนพระที่นงจกรพรรดาน 
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นำเปนประธาน แลวโปรดเกลืา ๆ พระราชทานเครื่องราชอิกีริยาภรณ์ ชาง 

เผือก ชนที ๓ นิภาภรณ แก่พระยาราชเสนา ปล^ทลฉลองกรมมหาดไทย 

ผ่ายเหนือ ๑ เวลา ๕ ห่มเศษพระสงฆเจริญพระพทธมนต์จบ พระสงฆ 

ถวายอติเรก ถวายพระพรลากลไ] เสคจขน 

วํนทรชกาล ๘๔๐๑ วไ4 ๔ ^ฯ^ ๑๒ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วํนท ๑๑ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑๐ (พ,ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชที ๔ โมงเศษโปรดเกลที ๆ ให้สมเดจพระเจ*าลูกยาเธอ ชายมหา 

ชิราวธ เสดจลงมาเลยงพระสงฆ์ ๔๐ รูปที่พระที่นืงไพศาลทกษิณเสรจแลว 

เวลาบ่าย ๒ โมงเศษเสดจลงพระที่น”งไพศาลทกษิณ ทรงจุดเครืองนมศการ 

พระพทธปฏิมากรณ์ แลวทรงถวายๆ!องเครื่องไทยทาน■รองหลวงแก่พระเจำ 

บรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ แลวพระสงฆ์ก็ถวายอติเรก ถวาย 

พระพรลา 

จึงเสดจทรงจดเทียนเศรืองน'มกึว''? แลโฅ๊ะเครืองสงเวย โหร 

พราหมแเ แลอานดษดสงเวย แลเวยนเทยนสมโภช แลทรงเจมกเหมยิน 

กบว”นที’กล่าวมาแลว เวนแต่พระที่น”งไพศาลท”ก็ษิณนน พระมหาเสวฅรฉัฅร 

หามีไม่ เวลาบ่าย ๓ โมงเศษเสดจขํ้น ๆ!องเครื่องไทยทานว”นนเห้านายผ่ายใน 

วนนืเจ*าพน”กงานจ”^ดการที่พระที่น”ง้อที่^^‘“บ่^^^^”^®ง'^'^^ นอ'! 

พระราชพิธีจองเปรียงยกโคนไชย มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๘ รูป 

คือผ่ายไทย ๔ ผ่ายราม่ญ ๔ พระครูปริดโกศลนำเปนประธาน 

๑๓(^ 



เวลา ๒ ท'มเศษเสกจออกพระที่นํงจํกรกรีมหาปราสาท ทรงจุดเทียน 

เครืองนมศการ แลวอาลกษณก็อ่านประกาศฅามพระราชพิธี จบแอ่วพระ 

สงฆ ๒๗ รูป?าเจริญพระพุทธมนต์ มีพระธรรมวโรดมนำเปนประธาน แลว 

โปรดเกลาๆให้สมเดจพระเจ่าลกยๅเธอ เจ’าพ้าชายสมมฅิวงษวโรท'ย เสดจมา 

จุดเทียนเครื่องนม'ศการพระสงฆ์จะเด้เจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่น”ง0า/1ร 

พิโมขปราสาท 

แอ่วโปรดเกลาฯพระราชทานเครื่องอิศริยาภรณ์ที่ ๑ มหาสุราภรฆ์ 

แก'พระเจฆ์นองยาเธอ พระองค์เจที่ไชยนฅมงคล ที่ ๕ วิจิตราภรณ์ แก่ 

พระเทพศิรินทรามาตย เจที่กรมกองการกุศล ๑ ภอพระสงฆ์เจริญพระ 

พุทธมนต์จบแลวถวายอติเรก ถวายพระพรลา จึงพระศรีเสนานำบอกในกรม 

มหาดไทยฃึนอ่านกราบบที่คมทล ๓ ฉบํป 

ฉบบ ® บอกพระอินทราธิบาล ๆก้หลวงผกบเมีอง บ่^'^'*’^ 
* นครนายก 

ลง 

วนท้๒ตุลาคม ๑๑๐ ว่าพระอินทราธิบาลบ่'วยเปนไข้จ”บจะบอกถล่ท!,ขที่มา 

รกษาฅว 

ฉบบ ๒ บอกเมืองสรรคบูรี ลงว”นํที่ ๑๒ กข้นยายน ๑๑0 ส่งเงิน 

คานาบ ๑๐๙ เงน ๑๑๑ ช”งกงฅาลงสองสลึง!,ทือง เสรจสินจำนๅ■แ 

ฉบบ ๓ บอกเมืองพระพุทธบาท ลงว”นํที่ ๑ พฤคจิกายน ๑๑0 

วาหมนกาจดนายกองสวยทองกำ ได้ทองคำทรายห'!,ข้ก 5,, ๅ;!ลึ อย่ที่'!จข้รั้ๅ 

แขวงเมองลพบูร ม'แอาวอ‘แาทองกาลงมๅทลเกสๅ ๆ กๅๅ[] 

พระสุรนทรามาฅยนาบอกกรม'!จร;;กรกๅ■[^ม^,เ^คู่-เ^^^-เ^^"-^^^,^^ 

๒ ฉบ่บ 

๑๓๖ 



ฉบํบ ๑ บอกเมืองนครศรีธรรมราช ลงวนที่ ๑ ฅลาคม ๑๑๐ 

ว่าไค้จคฅนไม้ทองหน'กฅํนลบาท ๖ คน ฅไเไม้เงินหน'กฅนลบาท ๖ คน 

รวม ๑๒ ฅน เครื่องราชบรรณาการเทียนพนมหนโาเล่มลบาท ๑00๐ เล่ม 

ผาฃาวยาว ๕๐ ศอก ๒๐ พ*บ เสื่อลวด ๑๕ ลวด 

ฉบ*บ ๒ บอกเมืองรนอง ลงวไเที่ ๑๗ กนยายน ส®๐ ว่าได้จดค่า 

ฅีฅราคิบุกแลภาษีบี' ๑๐๙ เงิน ๓๓๘๐ เหรียน ส่งหลวงทวิปสยามกิจ 

กงสุลสยามฝากแบงเมืองบิVค้งแลำ พระยาสรินทรเสนีนำบอกกรมพระ 

กระลาโหมผืายพระราชว*งบวรขํ้นอ่านกราบบ”งกมทูลฉบำเ ๑ บอกเมือง 

สงขลาว่าได้ส’งชองถวายผึายพระราชว*งบวรฯ เมืองราม'ญบี' ๑๑๐ ทองคำ 

ทรายหน*กสามตำลึงแขก ผทีชาวยาว ๕๐ ศอก ๑0 พ”บ พรมเทศ ๕ ผืน 

มอบให้หลวงอนุรกษภูเบนทร์กุมเขำมา 

แลวพระศรีเสนานำเอาทองคำ ๓ หลีเขำไปทลเกลำๆ ถวาย ทรงทอด 

พระเนตรแลว จึงดำร”สส”งโห้พระองค์เจำโสณบ*ณทิตยกะรางว’ลพระราชทาน 

เวลา ๔ ทีมเศษเสดจขํ้น ว”นนั้เจำพน*กิงานกรมทหารบกทหารเรือยิงบนสสุค 

ถวายกำน”บสามเวลา คือเวลาเชำ ๒ โมง เวลาเที่ยง เวลาบ่าย ๔ โมง 

วนโารศา^ ๘(๕0๒3 วน ^ ©๒1 คา บ!.นา^ครกึก ©๒3(^03 

วโ.(ท ๑๒ พฤกึจกายน ร,กึ, (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชำโมงเศษโปรด!■ลล่ว่ 'ร ให้สมเดวิพระเจึำลูกยาเธอ เวิำพ้าชาย 

มหาวชิราวธ เสดจออกมายกโคมไชยวิองIบ่รียรแล!■ลยรพระสง'ค์ที่พระที่ห้ง 

อาภรพ์โมขปราสาทด™ฤศพอว^ 

๑๓0^ 



เวลาเชา ๔ โมงเศษโปรดเกล“าฯให้สมเดจพระเห้ลกยาเธอ เขิาพ้า 

ชายมหาชิราวุธ เสคจออกมาเลยงพระสงฆ์ที่พระที่นงจุกรกรีมหาปราสาท 

เวลาบ่ายโมงเศษเสดจออกทรงจุดเทียนเครื่องนมกิการพระพทฐ 

ปฏิมากรณ์ แลวทรงถวายของหลวงเครื่องไชยทานแก'พระธรรมรโรดม แลว 

พระสงฆ์ก็ถวายอติเรกพระพรลากลบ ทรงจุดเทียนเครื่องนมกิการบน 

พระแทนเสวตรฉฅร แลทรงจุดเทยนโต๊ะเครียิงสงเๅย โหรพราหมณ์ 

อ่านคุษดีส”งเวย เวียนเทียนสมโภช แลทรงเจิมก็เหมือนก"นกบพระที่น*'ง 

คุสิทธิมหาปราสาทท*รสน เวลาบ่าย ๒ โมงเศษเสดจชน 

เวลาทุ่มเศษโปรดเกลา ฯ ให้สมเดจุพระเจ'าลกยาเธอ เจุ'าพ้าชาย 

มหาวชิราวุธ เสดจออกมาจุดโคมไชยจองเปรียงที่นาพระที่น"ร้อุลิทธิมหา 

ปราสาท 

วนทรชกาล ๘๕๐๓ วน ษ ฯ ๑๒ คำ บเถา?;ตรศก็ ๑๒^๓ 

วนท ๑๓ พฤศจิกายน ร,ศ^ ๑๑0 (น!,^^ ๒๔๓๔) 

เวลาทุมเศษโปรดเกลาๆ ใหสมเดจพระเจุาลอยๅ1^ฐอ เจทีพาชายบริ■(จิติ 

สุขุมพนธุ เ-สศวิออกมาจุดโคมจองเปรียงที'น่าพระที่น"งดลิทฐินทๅฤรูๅ 

เวลายามเศษเสดจออกพระที่นงอนนดลนๅท3ง ทรงจุดเทียนเครื่อง 

นมศการพระสงฆ์ ๕๒๕ รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต๊ในการนลอ^,ที่,,33 

ท'งกรุงแลห”วีเมือง มีพระเจทีบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาล,อ,ณ์นํๅ 

เปนประธาน เวลา ๕ ทุ่มเศษเจริญพระพุทธมนต๊จุท พระสงฆ์ถวายอติเรก 

พระพรลากล”บ่ 

๑๓?:9 



อนง พระสงฆท1จรญพระพุทธมนต!นๅนนี จะได้ผ่อนกนร*บพระ 

ราชทานฉนททงสามเวลา คอวนที๑๔ ที®๕ ที®๖ ว*!เละ๑๗๕รป 

รวมพระสงฆ ๕๒๕ รปฅามท้เจริญพระพทธมนต์ 

แลวพระศรีเสนานำบอกในกรมมหาคไทยขนอ่านกธๅบทีริคมม]ล ๓ 

ฉบบ 

ฉบ”บ ๑ บอกหลวงจินคาร*กษขทีหลวงเมืองฉเชิงเทรา ลงว*นที่ 

๑๗ ฅุลาคม ๑๑๐ ว่ามืฅราโปรคเกลที ๆ ออกไปไห้ทำบาญชีรายชื่ออทียผ้ 

รทีย ที่พระยาสรศ*กดิมนฅรี ถวายพระองค์เจทีสวสดิโสภณไคทำถวายแลว 

ฉบ*'บ่ ๒ บอกเมืองปราจิณบูรี ลงว*นที่ ๖ ตุลาคม ๑๑๐ ว่ามีฅรา 

โปรคเกลที ๆ ออกไปให้ทำษาระบบกวามนครบาลอายาแพ่ง ส่งถวายพระ 

องค์เจทีสว*สดิโสภณเดือนลกรำ น*นไค้ทำถวายแลว 

ฉบ*บ่ ๓ บอกเมืองพระพทธบาท ลงวนที ๔ ตุลาคม ๑๑๐ ว่ามื 

ฅราโปรดเกลที ๆ ออกไปให้ทำษาระบบความนครบาลอายาแพ่ง ส่งถวาย 

พระองค์เจทีลว*สดีโสภณเดือนละศรง นนได้ทาถวายแลว 

พระสรินทรามาตยนำบอกกรมพระศระลาโ''^ม™ดื™ศรรอ!^ง^ะ^'ศูล 

๒ ฉบ"บ่ 

ฉบ*บ่ ๑ บอกเมืองสฅน ว่าวนที ®๘ ศนยายน ®®๐ ตนกบตร 

มารดาฃทีพระพท!แวิา เปนโรคชราลงแกศรรม ไคจดทาการศพเสรจแลว 

ฉบ*บ่ ๒ บอกเมืองกระบูรี ลงวนที ®0 กนยายน ®®0 ถวาย 

พระราชกศลในการเฉลิมพระ^ม'มาารร 

แลวโปรคเกลที ๆ พระราชทานส”ญญาทีศร'ก่'2ารร^^าร ^ าา' 

หลวงโกษากรวิจารณ์ เปนพระราชธนพ่ท”กาะ' มฅาแหนงราชการในกรม 

๑๓ลิ่ 



พระคลงมหาสมบต ถือศกคินๅ ๘00 เห้ขนประมวลมาศก เปนพระไชยศ 

สมบฅิ มีตำแหน่งราชการในกรมพระคลง์มหาสมบฅ ถือค'ใาฅิ'นา ๘0๐ 

ใหนายกลินหมืนรกษๅพยุหพล เปนหลวงม'หิศรราชบรรณาการ มีฅำแหน่ง 

ราชการในกรมพร-คลง2า1/เาส3าบอ ถือศ*กคินา ๖00 ใ'ห้ขนวิเศษเสนี เปน 

หลวงประมวลมาศก มีตำแหน่งราชการในกรมพระคล่งหาสมบฅ ถือ 

ศกคนา๖๐๐ ใ'ห้นายพรอม เปนขุนเยาวราชธนารวิ■เษ มีตำแหน่งราชการ 

ในกรมพระคลงมหาสมบตํ ถอศกดินา ๕๐๐ ให้พ*นเทพภ่กดี เปนขนราช 

พลีรกษมีตำแหน่งราชการในล^มพง•-คลวิมหๅสมปตํ ถือศ*กคินา ๔00 

เวลา ๕ ท'มเศษเสควขํ้น 

? 

วนทรชกาล ๘๔๐๔ วน ศ ๑๒ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒^ส, 

วนที ๑๔ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔ส,๔) 

เวลาเชาใมงเศษ!บ่รดเกลา 'ๆ ใหสมเควพระเจุ]าลกยูา;ฐอ เจุา'พาชๅยู 

มหาวชราาธ เสคจออกมาเลยงพ7ะสรฆ ๑๗๕ ร'!] ทีพระทีนํงฏน่นฅส!^ๅฤ!^ 

มีพระเจทีบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์นํๅเ!]^[ป7ะธาน 

เวลาทุมเศษโปรคเกลา ๆ ไหสมเคจพระ!,จุๅส}ๅยูๅฏ เจทีพ้าชายมหา 

วชราวุธ เสคจออกมาจุคเทยนเกรองนมศกๅร ทรงธรรม์ทีพระทีทีรฎ!^^!^! 

วนจฉย พระเทพโมล เขาไปถวายเทศนาก^นทานฤ"ณๆๆ!;,-ที^ จบลงแล'ว 

ทรงถวายไฅรแลเศรื่องบริฃารฅามสนอๅร 

เวลา ๔ ทุเศษโปรคเกลา ๆ ไหสม!,อจุพรุ:^จุๅ^เ^^คู เจาพ้าชาย 

มหาวชราวุธ เสคจลงไปจุคเทยนลอยพระปทีป ที่เรือพระทีนที!]สส"รอทีนๅรู 

0๕0 



วนทรชกาล ๘๔0๕ วไเ ๑^'^ ๑๒ คำ บเถาะตรืศก็ ๑๒๕๓ 

วไ4ท ๑๕ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑0 ^พ#ศ* ๒๔๓๕) 

เวลาเชา ๔ โมงเศษโปรคเกล‘า ฯ ให้สมเดจพระเจิาลูกยาเธอ เจำพ้า 

ชายมหาวชิราวุธ เสดจออกมาเลั้ยงพระสงฆ์ ๑๗๕ รป ที่พระที่นํงอนนฅ- 

สะมาคม มีสมเดจพระพทธโฆษาจาริย์นำเปนประธาน 

เวลา ๒ ห่มเศษเสดจออกพระที่น'งจำรกรีมหาปราสาทค’านฅวนออก 

ที่เจ’าพน'กงานจ่ดพระสงฆ์ ๑๑ รป มีพระอริยมุนีนำเปนประธาน พระสงฆ 

ที่จะไค้ร'บสมณศ'กดใหม่ ๑ รูป จึงทรงถวายไตรแพรแลส'ญญาบตร ให้ 

พระกรพทธมนตปรีชา ว'ดบวรนิเวศวิหาร เปนพระเขมาภิมุขธรรมทีพระ 

ราชาคณะ มีนิฅยภ'ฅรราคาเดือน ๓ ตำลึง แลทรงถวายตาลบดแฉกหก 

ทองขวางเครื่องบริขารต่าง ฯ อย่างพระราชาคณะเสรจแลว พระสงฆ์ถวาย 

อนโมทนา ถวายอติเรกพระพรลากลบ เสดจขึน 

เวลา ๔ ห่มเศษโปรดเกล’า ฯ ให้สมเดจพระเจ’าลูกยาเธอ เจ’าพ้าชาย 

มหาวชิราวธ เสคจออกมาจุดเทียนเครื่องนมนิ1การทรงธรรม่ที่พระที่นีง 

อมรินทรวินิจฉไเ พระอมรโมลีถวายเทคนาจิวรทานกณฆ์หนึ่งจบลงแลว 

ทรงถวายไตรแลเครื่องบริ'า'าาคา3งลนครา' แล’วิเสดจลงลอยพระปทีปตามเคย 

อนึ่งโหรได้คำนวณ จ'นทรูปราคาทูลเกลที ๆ ถวาย กำหนดที่ถูกต’อง 

คือเวลา ด® ทีม ®๗ นาที จบทางทีกีอากเณย์ ครนถึงเวลาจนทรูป ชาว 

ประโคมไค้ประโคมเครื่องคุริย'!งค'^ค^ แตรส'งข์ฆองไชย ตามประเพณี 

ที่ชลาข’างพระที่น’ง้อมริน'ครว'เ^''’^ย 

0(^0 



วนทรชกาล ๘๔0๖ ว'น ๒ ฯ ๑๒ คำ บี'เถาะฅรศก ๑๒๕๓ 
, 0 

ว'นท้ ๑๖ พฤศจิกายน ร,ศ, 6) 6) 0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชายำรุ่งเศสเสดชุออกพระที่นํงอมรินทรวินิา)ฉย ทรงพระ 

ราชทานเงินแชุกพระบรมๅงษๅนุๅรษ แลฃ็าทลลอองธุลีพระบาทท่วแลว 

เวลาเชำโมงเศษเสดชุ 

พระราชทานเงินรางวล ได้รไ]พระราชทานแต่เงินแจกฅามเคย 

เวลาเชา ๔ โมงเศษโปรดเกลา ฯ ไห้สมเดชุพระเชุไลกยาเธอ เชุไพา 

ชายสมมฅติวงษวโรทํยํเสดชุออกมาเลั้ยงพระสงฆ์ ๑๗๕ รบ' ที่พระฆ์นร 

อนไเตสมาคม มีสมเดชุพระพุทธาชุาริยนำเปนประธาน 

อนึง วนนีเปนดิถีซึงกลายกบวนพระบรมราชาภิเศก พระบาทสมเดชุ 

พระเจำอยู่หว ซึ่งกำหนดที่ชุะไค้ประชุมพระบรมวงษานุวงษแลฃํๅราชกๅร 

ผู้ใหญ่ผู้นอยผายทหารพลเรือนถวายบำกมพระบรมรปพระบาทสนเ,ดจุา^•รู^ 

เชุาอยู่หำท"ง ๔ รชการที่ล่วงมาแลำ แต่งตำเฅมยศมากอยเผาทลลอองธลี 

พระบาทพรอมก่น 

เวลาบ่าย ๔ โมงเศษเสดชุออกในพระที่นำอนนฅสมาคม ประทบ 

เหนือพระราชบ"นล*งก์อาศน์ น่าพระที่นำเสวฅรฉ้ฅิร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลำฯ พระราชทานเครื่องราชอิศวิยานรฎโ 

ประ^มจุลชุอมเกลำ ๆ มีสายสรอยทองคำลงยา แก่สมเดชุพระเชุำลกยาเธอ 

๓ พระองค์ แก่พระเจ่าลูกยาเธอ ® พระองค์ คือสมเดชุพระเชุำสกยาเธอ 

6) (^ เต) 



เจำพาชายบริพฅรสุขุมพนธ์ ๑ เจาพ้าชายสมมฅิวงษวโรท'ย ต เจ’าพ้าชาย 

จกรพงษภวนารถ ๑ พระเจ’าลกยาเธอ เจ’าพ้าชายยกลทิฆ่มพร ๑ ทรง 

สรวมพระราชทานทุกพระองค์ 

แลวพระราชทานทฅิยจลจอมเกลำ แก่พระบรมวงษเธอ พระองค์ 

เจาจรุญโรจเรืองศรี แลพระราชทานพานทองกลมใหญ่เครื่องโนพร’อม ส 

พระเฅาทองกำ ® บ’วนพระโอษฐทองกำ ® แล’วพระราชทานทุติยจุล- 

จอมเกล’า แก่พระยานรินทรราชเสนี (ชน) ปลดบาญชีพระกระลาโหม แล 

พระราชทานพานทองเหลี่ยมเครื่องในพร’อม ๑ กนโททองกำ ๑ กระโถน 

ทองกำ ๑ แล’ริพระราชทานทฅิยจุลจอมเกล’า แก่พระยามหาโยธาจางวาง 

กองมอญ แลพระราชทานพานทองเหลี่ยมเครื่องในพร’อม ๑ คนโททองกำ ๑ 

กระโถนทองคำ ๑ แต่ฅริไปรไ)ราชการอยู่เงรืองลอนคอนหาได้เข่ามาไม่ 

โปรดเกล’า ๆ ให้พระอรรคราชนารถภ'ใาดีในกรมท่าริบส่งออกไปพระราชทาน 

แล’ริพระราชทานตติยจุลจอมเกล’า ๕ คือหม่อมเจ’าอำพร ดำรงวงษ 

ราชตระกล ในพระบวรวงษเธอ กรมหมื่นสถิตยธำรงสว’สด ๑ พระมหา 

สงคราม (บญ) เจำกรมทวนทองขวา สืบตระกูลวงษพระยาศรีหราชฤทธิไกร 

เดชะไชย (บัว) ต หลวงมหาสิทธิ (หวง) ® พระวิชิตสงคราม (ชุ่ม) ปล'ค 

เมืองนครเสืยมรา^ สืบตระกูลวงษพระยานภาพไตรภพ (แย่ม) แต่ฅวพระ 

วิชิตสงครามหาได้เขามาไม่ พระราชทานให้กบพระยาราชวรานฺกูล ปลด 

ทุลฉลองในกรมหาดไทยริบส่งขํ้นไบ่พาะาาช''าา''า 

แลวพระราชทานพรแก่ผ้ที่'^ด้^ดรื่ยิงราชบิศริยา^ร^^ง3)สมควร จึง 

เสดจพระราชคำเนินขํ้น'^บ่บ่ระ'ยิพพพี่พ'^^^'^'^^^^^'’บ่’''^''’^ ทรงจุดธูป 

เทียนถวายบงคมพร"บรมรูบ่นยิร'’^ยิวิช'พ 

๑๔๓ 



เวลา ๒ ทุ่มเศษโปรดเกล‘า ๆ ให้สมเดจพระเห้ลูกยาเธอ เจ่าพาชาย 

มหาวชิราวุธ เสดจออกมาจุคเทียนเครื่องนมศการทรงธรรม ที่พระที่น’ง 

อมรินทรวินิจฉย พระอริยมณีถวายเทศนา ปฏิส่งชรทานก'ณฑ์หนึ่งจบลง 

แลว ทรงถวายของเกรองไทยทานฅามสมควร แลวเสดจลอยพระปทิป 

ฅามเคย 

วนทีรชกาล ๘๔0๘ วไ4 ๓ ฯ®'20 คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนที ๑๘ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเช่า ๔ โมงเสศโปรดเกลที่ ๆ ให้สมเคจพระเจทิลกยาเธอ เจุาพา 

ชายสมมฅฅิวงษวโรท’ย เสดจออกมาเลยงพระสงฆ์กาลานกาาเ ๓๔ รป ฆ์พร- 

ธรรมราชานำเปนประธาน ภอพระสงฆ์ร’บพระราชทานฉ่นฑ์แ.ลๅ ทรงผำ 

สด'ไ]กรณีพระบรมอ3 แลพระอ3 ดามเคย แลวมีสดไ]กรณี รายรอยอิก 

๕๐0 รูป หอพระนาค @๐0 รูป ส่งไปผืายพระราชว’งบวร ๑0๐ รป 

รวม ๙0๐ รป 

เวลา ๒ ทุ่มเศษเสดจออกพระที่น’งจกรกรีมหาปราสาท องค์กลาง 

จึงพระเจไนองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ซึ่งโปรดเกลไ ๆ ใหเสดจุเรเ, 

ไปเปนฃไหลวงใหญ่หำเมืองลาวกาว ประจำอยู่ ณ เมืองนครจำปาคไๅดื้ 

ได้เผาทูลลอองธุลีพระบาทกราบถวายบ’งคมลาขนไปจ’ดราชการดามดร- 

พระราชคำริห์ 

๑(ฐ)(^ 



จึงทรงหลงนำพระมหาสํงข์ แลทรงเจิมพระราชทาน แล*วโปรด 

เกลา ฯ พระราชทานฉลองพระองค์เยียรบํบฅามธรรมเนียม จึ่งโปรดเกลา ๆ 

พระราชทานสญญาปดรแก่ราชการ ๕ นาย ให้ชนเสพสภาฅระลาการศาล 

แพ่งเกษม เปนหลวงธนสารสทธารทัษ มีฅำแหน่งราชการไนกรมแพ่งเกษม 

ถือศกดินา ๖๐๐ ให้ขุนวิเศษสมบด สารว'ดที่ ๓ เปนขุนวิเศษสมบด มี 

ตำแหน่งราชการในกรมพระคล'งมหาสมบ'ด ถือศ'กดินา ๔๐๐ ให้หมื่น 

ชำนาญอ'กษร เปนขนราชพ'ฅถุพิทธภาร มีตำแหน่งราชการในกรมแพ่งเกษม 

ถือศ'กคินา ๔๐๐ ให้ขุนขจรบรี เปนขุนไผทไทยพิท'ก่ษ มีตำแหน่งราชการ 

ในกรมกองดระเวนชาย ถ่อศกดินา๔๐๐ ใหนายเปลยนมหาดเลกเวรศกด 

เปนชนก'มพชพาจา พน'กงานล่ามเขมร ในตำแหน่งราชการในกรมมหาดไทย 

ถือศ*กดินา ๔๐๐ 

แล*วิพระยาศรีสิงหเทพ นำพระประชาคดีกิจ ® พระทพยจกษุ 

สาดร ® หลวงพพธสนทร ® หลวงจานงยกธกจ ® หลวงธนสาร 

สุทธาร'กษ ๑ ขุนไผทไทยพิท'กษ ® ขุนก'มพุซพาจา ® ขุนราชพ'ฅถุพํทธ- 

ภาร 0 นายร*อยโทขุนอินประสาท ® นายรอยตรีนายโชด ® นายผาด 

มหาดเลกเวรฤทธิ ๑ กราบถวายบังคมลาไปดามเสดจพระเจ*านองยาเธอ 

กรมหลวงพ่ชิดปรีชากร แล*วิโปรดเทล*'าๆให้พระราชทานเสั๊ออตลดแก่ 

ห้นีตามเสดจดวยคลบัว จึ่งพระราชทานพร แลวเสดหํ้น 

ด๔ 



* 

วํนทรชกาล ๘๔0๘ วไ) ๔ ฯ®๒ คํ่า ณถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๑๘ พฤศจกายน ร,ศ, ๑®0 ฯ•ศ* ๒๕๓๕^ 

เวลาบ่ายเจาพนํก์งานแลเจุก้น่าที่ทํ้งปวง ได้วิคการฅบแต่งต่าง 1น 

พระอารามวคบวรนิเวกีวิหาร เม่นการฉลองพระอารามแลพระราชพิธิมหๅ 

สมณุฅตมาภิเศกต่อไม่ แลวโปรคเกลต่ ฯ ให้พระบรมวงษานวงษฃำราชการ 

จดเครืองโต๊ะเขามาต่ง ในม่รำน่าพระอุโบสถซึ่งปลกไว้สำหร'บทงซ็ๅยูขๅา 

เวลา ๒ ทุ่มเศษเสดจทรงรถพระทีน”งไม่ประทไว'ต่บๅรนิ!,ๅศวิหาร 

เสดจพระราชดำเนิน(.ขาไม่ในอุโทสถ ทรงจดเทียนเกรื่ฎงนนํต่การพร^พทฐ 

ชินศรืปฏีมากร แลวโม่รดแกลำ ๆ พระราชทานลำตาดให้เห้าพน'กงา■แสพก 

พระชนครแลวพระราชทานผาตาดใหเจาพนกงานสพกพร"พท•ร-าา] เาเ สลา'แ 

ตาง ^ แลวทวงถวายไตรยามพดรองแกพระเจาบรน'างทเฐ0 กรมพระม่ๅเรศ 

วริยาลงกรณ์ แลวเจทีนองยาเธ0 กรมหมื่นวชิรญาณๅโรรส พระวรๅงษ!,ร0 

พระองค์เจทีอรุณนิภาอุณากร แลสมเดจพระราชากณ"')ห้,3 แ^"ๅ 

โม่รดเกลา ๆ ใหสมเดจพระบรมโอรสารราข แลพระเจาลกเรอ แลสมเดจ 

พระเจทีนองยาเธอ แลพระเจทีนองยาเธอ ถวายไตรยทีมพ'ดํรองต่อไป แต่ 

พระสงฆราชาคณะพระกรถานา'แกรม วดบวรนิเวศน์แลพระอารามที'แ (อุ 

แลพระอ”นิดบวดบวรนิเวศน์ บรรดาซึ่งจะได้สวดพระพุทธมแต่ม่ทีอแ ,ร3^ 

ท"สนเม่นพระสงน์ ๑00 รูป ต่อไม่พระสงน์ท"ง ๑00 รูม่น์จะได้สวดมนค์ 

ในพระอุโบสถวนละ ๒0 รูป ทีพระวิหารสาศดา ๑^ รูป พระวิหาร^ต่,3 

๑๖ รูป วิหารพระพุทธไสยาศน์ ๑๔ รูป ที'เต่งกตพระเจุด้ต่ ป ^^ต่ 

พระสงฆ์ทีสวดพระพุทธมนค์ในพระอุโบสอแ-แ คงประห้อต่แต่พร"ราช้ร่ 

คณะผู้ใหญ่ ๑0 รูป พระราชาคณะ๓นานุกรม นอกน"แจะได้ผห้ด,ปทียูแ 



กนเขามาสวคพระอุโบสถวนละ ๑0 รป จึ่งรวมเปนพระสงฆ์สวดมนต์ใน 

พระอุโบสถวนละ ๒0 รูป สวดมนต์ในที่ฅ่าง ‘อุ วนละ ๘๐ รูป ครไเ 

พระสงฆรบไฅรแล^วถวายอติเรก โปรดเกลฆ์ ฯ ให้ประชมกอมมิฅฅี?!ดสินชน 

เครืองโฅ๊ะแกวหนามขนุนในพระอุโบสถ แลำเสดจพระราชดำเนินทอด 

พระเนฅรการฅบแต่งในสถานที่ด่าง ‘อุ ในบริเวณพระอาราม แลโปรดเกล้า ๆ 

ให้กอมมิฅฅีฅคสินชนเกรึ่องโต๊ะต่อไป จนเวลา ๘ ทุ่มเศษเสดจกล'บพระ- 

บรมมหาราชวำ 

ว"นที่ร'ชกาล ๘๔จลิ่ ว'น ๕: ฯ ๑๒ คำ 

ว'ริ-!ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร,ศ, 6) 6) 0 

บเถาะ:ตรศก็ ๑๒๕๓ 

(พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ท่มเศษเสดจทรงรถพระที่น'งไปประทบที่ประดวดบวรนิเวศ 

วิหารดำนเหนือ แลวเสดจพระราชดำเนินเขาไปในพระอุโบสถ ทรง 

จดเทียนเครื่องนมศการทรงศิลแล้ว พระสงฆ์ ๒๐ รูปก็เจริญพระพุทธมนต์ 

แลวโปรดเกล้า ฯ ให้สมเดจพระเล้าลูกยาเธอ เจำพ้าชายมหาวชิราวุธเสดจไป 

จุดเทียนนมศการที่พระวิหารท*ง ๓ แห่งแลเก๋งคดพระเจดีย์ ซึ่งพระสงฆ์ 

จะได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วิพระสง^ที่^วิวิญ^^"‘ๆ'’^™'^^'^'^''^^^®,”^^^^ 
จบ ถวายอดเรกแลว เสดจพระราชดาเนนออกทางบ่'^®'อุวทบวรนเ^ศวบา'ว 

ขำงฅวนออก ประทบพลาทรงวิดดอกไม้เพลีง แลวเสดวิพระราชดำเนิน 

กลบมาประทบพลาเห่เาอง’'ศร®^ ทขางประดวดด1นเหนอ เสรจแลวเสดจ 

กลบมาประทบที่ห่รำเดรื่องได๊" ทรงประชุมกอมมิตดีดดสินรางวลชนเครื่อง 

โต๊ะต่อไป จนเวลา ๘ ทุ่มเศษเสดจกลบพระบรนมบรรรชล้ง 

๑๔๓) 



เวลากำวนนี มีหนง ๒ โรง สิงโต 3]งกร ดอกไม้พ่มรำกระถางเล่น 

‘แาพลบพลา แลโขนนอนโรง 

แลเวลาเชา ๔ โมงเศษวนน พระเจำนองยาเธอ กรมหลวงพิชิต 

ปรชากร แลผูทจะตามเสด1ควยมาลงเรือพรอมก“น ออกจากกรงเทพ ๆ 

ไปขืนทีปราจิณบรื 

วนทรชกาล ๘๔๑๐ วน ๖ฯ๑๒ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๔๓ 

วนท ๒๐ พฤศจกายน ร,ศ^ ๑๑๐ (เ'เ.ศ, ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงโปรดให้สมเดจพระบรมโอรสาฐิราข ทรงถวายอา 

หารบณทบๅฅรแกพระสงฆ ๑๐๐ รป ทามทเจริญพระพทธบ‘แท ฤๅ7 

มหอศพเล่นกลางวน คือโขนโรง ๑ งวโรง ๑ มอญรำโรง 5) ไม้ลอย ๑ 

ยวนหก ๑ เลนทง ๓ วน เวลากลางคนตงแตวนนไบเ มลศรน'าจุอตวยู 

เวลายำกํ่าเศษเสดจทรงรถพระที่น"ง้ไปประท”บที่พลบพกๅร"^^ร,^^ 

ทรงโปรยผลกลปพฤกษ สลง ® ชิง เพือง ๑ ชิ^ แลฉลากเงินเถาพระราช 

ทานพระบรมวงษานุวงษ แลซาทูลลอองธลีพระบาทผายน่า แล”วไบเปร3;ทบ 

ผ่ายใน กลปพฤกษพุ่ม ๔ พุ่มทู® 0 ตำลึง แลวเสดจทรงพระราชยาบ,!,^ตํ 

เกยน่าพลบพลาไปประทบเกยน่าพระอุโบสถ แลวเสดจพระราชตำ!น่บ!ชิๅ 

ในพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนเครืองนมศการทรงศิล!,!ล่จิ พระสงฆ์ รป 

ก็เจริญพระพุทธมนต์ แลำโปรดเกลาฯ ให้สมเดจุพระ!ธุที่ลุกยา!ฐถู !ชิ'า^า 

ชายมหาวชราจุธเฟิดจไปจุดเทยนเศรองนมศการใบทตางข้V| พระสงร!จุ®' 

เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๒ ทุ่มเศษเจริญพระพุทธมนต์จุบ พระสงฆ์ที่ 

ถวายอติเรก แลวเสควิพระราชดำเนินไปประทบพลบพลา!®ปเฏง!ต^คู^ 

๑๔๘ 



เสรวิแลว เสควิไปประ‘เ'เบทีตำหนํกสมเดจุพระบรม!อ!สาธิราช แลว 

โปรดเกลา ฯ ให้สมเดวิพระเวิ"าลกยาเธอ เวิห้พาชายมหาวชิราวธ เสดวิออก 

พลบพลา ทรงวิดคอกไม้เพลิง 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสดวิกลไ]วิากตำหน'กสมเดจุพระบรมโอรสาธิราชมา 

ประทบทีปรำทรงประชมกอมมิฅตีตํดสินรางวลชนเครื่องโต๊ะต่อไป จุนเวลา 

๒ ยามเศษเสดจุกลไ]พระบรมมหาราชห้ง 

? 

วํนทร'ชกาล ๘๔๑๑ วํน ณ์ ฯ ๑๒ คา บเถาะตรื่ศก ๑๒๕๓ 

วํนที ๒๑ พฤศจกายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชไโปรดให้สมเดวิพระบรมโอรสาธิราชถวายอา'หารบิถเทบาด 

ฅามเคย 

เวลายาคาเศษเสดวิทรงรถพระที่'แงไปประทไบพลไาพลาวดบวร'บิเวศ 

วิหาร ทรงโปรยผลกลปพฤกษแลฉลากพระราชทา'แพระบรมวงษานุวงษ 

แลฃาราชการผาย'เโาแลพระราชทา'แที่ายโ'แศวสาทุ่แ^^^'*^'^’^โบ่^^แสช'■สดวิ 

พระราชดำเนินไปประทไาใน'พระอุโบสถ ทรงวิดเทียนเกรื่องนมศการ 

พระสงฆเวิริถ]พระพทรมนด แลวโปรดเกลาว ใหสมเดวิพระเวิาลูกยาเธอ 

เวิไพ้าชายมหาวชิราวุธเสดวิไปวิด'’ที่ย'แ‘ทร"^รร^*•วิริญ'*^ร"พ,'^®แแ'พ'ดื่ 

ต่าง ‘ๆ เวลายามเศษเวิริญพระพุทธมนด์วิบ ภอพระสงฆ์ถวายอติเรกแลว 

เสดจุประทบ พลบ พลาเปลอง เครองเปลยน เดรอ'^ แล'^ โปรดเกลา‘ไ ให 

สมเดวิพระเวิาลูกยาเธอ เวิไพ้าชายมหาวชิราวุธเสดวิพลบ'ทลา ทรงวิดคอก 

ไม้เพลิงต!มเคย แลวโปรดเกลำฯ ให้ประชุมดอมมิดดีดดสิพราง'าลชํ้น 

เครื่องโต๊ะต่อไป วินเวลา ๒ ยามเศษเสดวิกลบพระบรมมหาราชว*ง 



วนทรชกาล ๘๔๑๒ •นั4 ® 3 บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๒๒ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชาโปรดให้สมเคจุพระบรมโอรสาธิราชถวายอาหารบิณทบาตร 

ตามเกย 

เวลาบ่ายเจาพนกงานไค้ต"งบายศรี แกๅ ทฎง ตองที่น่า 

พระอุโบสถ เวลา ๕ โมงเยนโปรดให้พระมหาราชกรพิธีพว“กรพราหมณ์ 

เบิกแว่นให้ข่าราชการเวียนเทียนสมโภชพระพุทธ■ชิณกรีปฏิมๅฤร เ^ค้พิๅ 

พระอุโบสถเปนทกษีณาวฏ ผ่านน่าพระวิหารมาบรรจบ 

เวลายากาโปรดเกลา ๆ ให้สมเคจพระเจาลกยๅเธฎ เจิาพ้าชายมหา 

วชิราวุธ เสดจทรงรถพระที่น'งไปประทบพลบพลา ทรงโปรยผลกลปพอุกบ 

แลชิ!ลากพระราชทานพระบรมวงบานวงบแ5^ช] าราจุ^^')ร^1 เสรจุ]^เ^ล'า 
’ [น ) 

ทรงจุดคอกไม้เพลิงตามเกย 

เวลา ๒ ทุ่มเศษเสดจทรงรถพระที่น'งไปประทบ วด บวรพิ เรตริ 

เสดจพระราชคำเนินเฃ้าไปในพระอุโบสถ ทรงจดเทียนเครื่องนมกก ๅรแสำ 

ทรง โปรย สุหร่าย ถวาย พระ พุทธ ปฏั มา กร แลำ ถวาย ตำ ไม้ทอง เวิน บชๅ 

พระพุทธชินศรีปฏิมากร กู่หนึ่งสูง ๒ กอก ๗ นึ่ว แลำโปรกเกสำ ๆ ‘[^ 

กอมมิฅ ฅีฅด สิน รางวล ชํ้น เครื่อง โต๊ะ ต่อ ไป จุนเวลา ^ ทีม เสก เสดจุกลบ 

พระบรมมหาราชวำ 

๑๕๐ 



วน ๒ ฯ ด๒ คา บเถาะตรศก ๑๒๕๓ วนทรชกาล ๘๔๑๓ 

วนน ๒๓ นแ^ศขิถาคน ว,ศ, ๑๑0 (ฬ.ศ. ๒๔๓๔) 

วนนีเจาพนกงานได้ร้อโฅ๊ะหม่เกรื่องโมราในพระอุโบสถ แลไค้ตํ้ง 

พระแท่นมณฑลทีน่าพระชิณ,กีรีปฏิมากร แลฅํ้ง์โฅ๊ะหยกสอง๚างพระแท่น 

มณฑล น่าพระแท่นมณฑลตงพระแท่นทรงกราบ มีเครื่องนมศการทองใหญ่ 

แลฅงเตียงพระสงฆ์สวดภาณวารที่ผน*งฃ็างเหนือ น่าเตียงพระสงฆ์ฅํ้งกระ- 

โจม เทียนไชย แลฅงพระแท่นบญจมพดลเสวฅรฉํตร รว่างเสาพระอุโบสถ 

ท่านฅว”นฅกริมโต๊ะหยกเชียว ฅไพระแท่นทรงกราบที่นมศการเครื่องแกว 

สำหฆ์บพระเจำบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ในรว่างเสา 

ดทีนฅว่นออกฅรงพระแท่นเสวตรฉํฅร แลวต*ง์พระแท่นสรงเพดานบก 

เสวฅรฉ*ฅร ๕ ชน ที'ชลาร*กแลพระอุโบสถดำนตวนออกเฉียงเหนือ 

เวลาบ่าย ๓ โมงเศษเจำพน*ก์งานได้แห่พระสุพรรณบ*ฅรชินพระ 

ราชยานเม่นกระบวนแฅ่ วํด ศรีร*ตนสาศศารามไปว่ด้บวรนิเวศวิหาร เชิญ 

ชนบนพระแท่นมณฑล ในพระแท่นมณฑลต^งมำบิ'ดทอง ม่ระดิษ^าน 

พระไชยว่ฒน์ม่ระจำร”ชการที่ ® รำ(การที่ ๔ แลม่ระจำรำการม่ระจบันนื 

เรียงสำด”บ่กน แลต*ง์ไตรบาตเหนือพานพระมหากเน แลวฅ*งพานทอง 

สองชนรองพระสุพรรณบัตร เบองหล*งพระสุพรรณบัตรบกตาลบฅรแฉกพน 

ฅาคบักเลื่อมกลางเม่นเบญวิม่กลเส'าตา'ที^า''ง อิกดำนหนึ่งบักเม่นรม่ 

ประทฺมอุณาโลม ยอดงาแกะเม่นบัญจม่ดลเสวตรฉ”ตรพ”ตรองพนแพรเหลือง 

บกตราเสวฅรฉ”ตร จาฤกอกษร ®® การพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเศก 

ในพระแท่นมณฑลต-พระเก"''นํ้'เพ^-พุทธ3งนฅ์ต่างๆ 



เวลา ๒ ทุ่มเศษเสคจทรงรถพระที่นํงไปประทบประดวดบวรนิเวศ 

วิหารทรงพระราชดำเนินเข็าไปประทํไ]ไนพระอุโบสถ ทรงจดเทียนเครื่อง 

นมศการโปรดให้พระเจ“าบรมๅงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรง 

จุดเทียนเครืองนมศการ พระสงฆ์ราชาคณะผ้ใหญ่ผ้นอยรวม ๒0 รปก็เจริญ 

พระพุทธมนต มีพระเจ‘านองยาเธอ กรมหมื่นวิชิรญาณวโรรศนำเปนประธาน 

เวลา ๒ทุ่มเศษเจริญพระพุทธมนต์จบ เสดจพระราชดำเนินไปประท'บในปรำ 

ทรงประชุมกอมมิฅฅีตํดสินรางวลชนเครื่องโต๊ะต่อไป จนเวลา ๒ ยามเศษ 

เสดจกล*บพระบรมมหาราชวง์ 

ว'นทีรํชกาล ๘๔๑๔ ว“น ๓ฯ®๒ คำ บเถาะตรศก®๒๕๓ 

ว'นที ๒๔ พฤศจกายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเศษพระเจาบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ 

ถวายอาหารบิณทบาดรพระสงฆ์ที่มาเจริญพระพุทธมนต์เสรวิแลว เวลา 

เชที่ ๕ โมงเศษ เสดจทรงรถพระที่น'งไปประท*บที่ประดวดบวรนิเวควิหาร 

แลวเสดจพระราชดำเนินเข้าไปในพระอุโบสถ เวลา ๕ โมงกริบ ๔๖ นาทิ 

เปนประ^มฤกษทรงจดเทียนชนวน?'ริวยไฟพ้า ถวายพระเจที่บรมวงษเธอ 

กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงอธิษฐานแลว ประทานพระเจที่น้องยาเธอ 

กรมหมื่นวชิรญาณวโรรศทรงจดเทียนไชย พระสงฆ์ก็สวดคาถาถวายไชย 

มงคล พราหม;ไเก็เบ่าสงขบนเฑาะว เจาพนกงานก็ประโคมเครื่องคริยาง 

ดนตรีขนพรอมก่น จึ่งเสดจทรงเจิมเบญจปดลเสวฅรฉ*ดร แลวโปรํดเกลที่ๆ 



ใหกรมพระฅำรวจุยกขึ‘แฤงบ'แแท่น แล^วโปรดให้พระเจ็าบรมวงษเธอ กรม 

พระปวเรศวริยาลงกรณ ถวายบาดร ย่าม พ”ดรอง บกตราเสวฅรฉํฅร ๕ ชน 

งานมหาสมณุฅตมาภิเศก แก่พระสงฆ์ ๓0 รป แลำพระสงฆ์ถวายอนโมทนา 

อดิเรก แลวพระราชาคณะ ๔ รูป คือพระกิจติสามนี ® พระสุเมธาจาริย ๑ 

พระโพธิวงษาจาริย ๑ พระเทพโมลี ๑ ขํ้นเตียงสงฆ์สวดภาถเวาร พระ- 

ธรรมวโรดมนํงปรก แลต่อไปพระราชาคณะจะได้ผล”ดเปลี่ยนก่นสวด 

ภาณวารประจำเทียนไชยคราว ๔ รูป นํงปรก ต ท*งกลางว”นกลางคืน เวลา 

บ่ายโมงเศษเสดจกล*บพระบรมมหาราชวำ 

เวลา ๒ บ่มเศษเสดจทรงรถพระที่น'งไปประท”บว”ดบวรนิเวศวิหาร 

เสดจพระราชคำเนินไปประท”บ่ในพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนเครื่องนม'ศการ 

แลว แลโปรดให้พระเจบ่บรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์จุดเทียน 

เครื่องนม'ศการ พระสงฆ์ ๓0 รูปก็เจริญพระพุทธมนต์ 

เวลายามเศษเจริญพระพทธมนต์จบ พระสงฆก็ถวายอติเรกแลว* 

เสดจพระราชดำเนินทอดพระเนดงเศริอง”^ต์“บ่'^“บ่^^®น^^ 

ต่อไป จนเวลา ๗ บ่มเศษเสดจกล”บ่พระบรมมหาราชจำ 

วํบ่'ต์ริชกาถิ จบ ^ บเถาฒัตรกิ(ก ๑!ช๕๓ 

ว่ไเที่ ๒๕ พฤศจกายน ร,ศ) (พ.ศ. ๒^ะ๓๕) 

เวลาเชาพระเจาบรนจงบ^'^® กรมพระปวเรกึจรยาลงกรเาเ ถวาย 

อาหารบิณทบาดรพระสงที่®ง^'^ 

๑(2!๓ 



เวลา ๒ ทุ่มเศษเสดรทรงรถพระทีนํงไปประท'บว*คบวรนิเวศวิหาร 

ทรงจุดเทียนเครืองนมกิการ แลว!ปรกิไห้ พระเจำบรมวงษเธอ กรมพระ- 

ปวเรศวริยาลงกรณจุดเทียนเครือวม,ม’กิกๅรูกๅ3าเกิย พระสงฆ์ก็เจริญ 

พระพุทธมนต เวลายามเศษเจริญพระพทธมนต์จุบ ภอพระสงฆ์ถวาย 

ยิฅเรกแลวเสดจพระราชดำเนินมาบเวะทบทีบ)าาต’^โ^- ทรงประชมกอมมิตฅี 

ฅดสินรางวลเครือง!ดํะต่อไป จนเวลา ๘ ท'มเศษเสดจกล’บพระบรมมหา 

ราชว'ง 

วใ4ทรชกาล ๘๔๑บ วน ๔ ฯ ๑๒ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนที ๒๖ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชาพระเจาบรมวงษเธอ ถวายอาหารบิณทบาตรดามเคย เวลา ๒ 

ทุ่มเสดจทรงรถพระที่นไง์ไปประท!บว’ดบวรนิเวกิ ทรงจดเทียนเครืองนมกิการ 

แล!ปรคให้พระเจาบรมวงษเธอ จุดเทียนเครืองนม'กิการตามเคย เวลายาม 

เศษเจริญพระพุทธมนต์จุบ พระสงฆ์ก็ถวายอดิเรก เสคจพระราชดำเนินมา 

ประทบในปรำต*ง!ฅ๊ะ ทรงประชุมกอมมิตฅีต'ดสินรางวลเครื่อง!ต๊ะต่อไป 

จนเวลา ๓ ยามเศษเสดจกล’บพระบรมมหาราชว'ง 

วนทรชกาล ๘๔๑๗ วน ๖ 1 ๑๒ คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕,;0 

วนที ๒๗ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา พระเจ็าบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ถวาย 

อาหารบิณทบาตรพระสงฆ์ ๓๐ รูปรบพระราชทานฉ’นทีเสรจุแลว 

๑(^(^ 



สมเด้จพระเจาบร^'กรมพระยาบรเ' 
11ยพ1หมจร?ย์8ร?ม15*|*' บรสยยเนต‘ 

พุท®จก!รปกา!กชิสฤนป็ศุมหาปาโมกยบ่ 
’ พระมหาสมณเจ’! 



เ^''^สื^^*■^^''' 



เวลาเชา ๔ โ3กบ ๔0 นาท้ เปนประ^มฦกษ เสดจทรงเครื่อง 

อย่างเฅมยศอย่างพลเรือ■แ ประด“บเครื่องราชอิกีรืยาภรถ! มหาจุกรกรีบรม 

ราชวงษ เสดจมาทรงรถพระทีนํงไปประทํบที่ประตวดบวรนิเวศวิหารดำน 

เหนือ แลวเสดจุพระราชดำเนินเข*'!ไปประทบในพระอโบสถ ทรงจุดเทียน 

เครืองนมศการทรงศิลแลว ทรงถวายไฅรซึงฅํ้งไว้พระแท่นมถเฑลแก่พระ 

เจุาบรมวงษเธอ กรมพระปวเรกีวริยาลงกรถ! แลํว้พระเจุทีบรมวงษเธอ 

กรมพระกเสดจุไปส่พระแท่นสรง ประท*บเหนือดํงไม้อทมพร 

เวลาเชที ๕ โมง ท*บ ๑0 นาที แลวเสดจุพระราชดำเนินไปถวายนํ้า 

พระพุทธมนต์ แก่พระเจ*าบรมวงษเธอ พระสงฆ์ก็สวดถวายไชยมงคล 

พราหมณ์ก็เบาส*ง์ข์บ*นเฑาะว์ เจ*าพน์ก่งานก็ประโคมเครื่องดุริยคนฅรืขน 

พร*อมก*น แลพราหมณ์โหรดาจาริย์ พราหมณ์พฤฒิบาศ ก็เข*าไปถวายนากลด 

ส*งข์ดา3นิสยเวท แล’วพระเจ*าบรมวงษเธอ ทรงกรองไฅรที่พระราชทานไหร] 

เสดจมาประท*บในพระอโบสถ จึ่งทรงอาราธนาให้เสดจขํ้นประท*บเหนือพระ 

แท่นบญจปดลเสวฅรฉ่ดร พระบรมวงษานุวงษ แลข’าทลลอองธุลีพระบาท 

ผ้ใหญ่ผ้น*อยเข*าไปยืนประชุม!.ผ่'าพห้อบนืนื‘จึ่ใ'^พ'5ะอุโบสถ จึ่งโปรดเกล*า ๆ 

ให้กรมพระอาล*ก่ษณ■อ่านป'^"อ'มน''^ม^^^^น'^^^^อ'■อื่อนพ'^"'■วิ"''น''^ม 

วงษเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงอรณ์ ขั้นเปนพระเจ*าบรมวงษเธอ กรม 

สมเดจุพระปวเรศวริยาลงกรถ^ ให้ทรงดํก่ดินา ๑๕0๐ พระราชทานนิตยบูชา 

เดือน ๑๒ ฅำลึง แล*วโปรดเกลาฯให้เลือนเจาอรมเปนพระยาท่'าเรศจริยา 

ลงกรณ์ ถือศักดินา ๑0๐๐ ปล"ดอรมเปนพระสุนทรสรรพอาร ลือศักดินา 

๘0๐ สมหบาญชี เปนหลวงชำนาญ^ลา'า ลือศกดินา ๕00 

๑(^(^ 



ผ่ายสมณศกตินนให้ทรงพระกรปล่คมหานนายก ธรรมยฅิกาคิลก 

.ลกยปสาทานุบาล มหาเถรานุ^านกิจุการีย์คณาฐิบดีศรีรทนสรณคมกาจุารย์ 

มนตยภฅรราคาเดยินลเ; ถๅ ตำลึง พระกรสงฆกรรมมานโยค มีนิฅยภตร 

รากาเดอนละ ๒ ตำลึง พระครูวราโภคสงมลึจุ มีนิฅยภ่ฅรราคาเดือนละ ๒ 

ตาลง พระครบ'รฅโกศล มีนิฅยภฅรราคาเดือนละ ๖ บาท พระกรพทธมนฅ 

ปรชา มีนิฅยภฅรราคาเดืยินละ ๖ บาท พระครกหาปณานกิจุ มีนิดยภ่ฅร 

ราคาเคอนละ ๖ บาท พระครูพิพิธภณทวิภ่ชน มีนิตยภืดรราคาเดือนละ 

๖ บาท พระกรูวิ1นยธร ๑ พระกรูวิไนยธรรม ๑ พระครอเนกสาวํนิ ๑ 

พระครูอนนฅฤนาท ๑ พระครูสงฆบริบาล ๑ พระกรสมห์ ๑ พระกร 

ใบฎิกา ๑ รวม ๑๕ รูป ภออาลกษณอ่านประกาศจุบแลร ทรงถวายพระ 

สุพรรณบตร แลคาลบดรแฉกพตรรองบาตรชึงดง์ไว้บนพระแท่นมณราล 

แลเครองราชประโภคเจุาพนกงานกประโคมเครือเงทริ^ทนทรู พระสงฆ์ก็ 

สวดถวายไชยมงคลแลวโปรดเกลา ๆ ให้พระยาวุฒิการบดือาราฐนาศิล กรม 

สมเด1ถวายกล ทรงกลจบแลว ชาวประโคมกประโคม ^ ดริยคนดรยิกคร^ 

หนง แลวทรงถวายดอกไม้ธูปเทยนแลฅนไม้เงินทองสงฒินละ เฏ ศอก 

๕ นว แลวกรมสมเดจ แลพระสงฆ์ก็ถวายอติเรกอนโมทนา แลวโปรดให้ 

กรมสมเคจเสดจมาประทไเพระเก่ายิน่าอาศน์สงฆ์ ทรงประเคนๆ]ยิงไทยชรร-ม 

แก่พระสงฆ์ ๓0 รูป แลำโปรดให้สมเดจุพระพทธโฆษาจุาริย์ด่บเทียนไชยู 

ขณะนนพระสงฆ์ก็สวดคาถาคบเทียนไชย แฒิวโปรดเกลห้ ๆ ให้สมเดจุพระ 

เจำลูกยาเธอ แลสมเคจุพระเจ’าลูกเธอ ถวายดอกไม้ธปเทียนแก่กรมสมเดจุ 

พระสงฆ์ ๓๐ รูปก็ถวายอนุโมทนา แลวกรมสมเดจุได้เสดจุมาประ ท’บร*บ 

ดอกไม้ธูปเทียนฃองๆฑ้งในที่ศาลาการปเรียญ แลพระบรมวงษานๅงบ ช่ด้ 

ทูลลอองธูลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้นอยได้ถวายคอกไม้ฐปเทียนตํคูไป 

๑๕๖ 



เวลาเทียงเศษเสดจุกลบพ7X11ๅเมมหาราชวิง 

เวลาบ่าย ๔ โมงเข์าพนกงานได้ฅํ้งบายศรี ตอง แกำ ทอง เงิน 

เวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบฅร 

เวลายามเศษเสดจุทรงรถพระที่น'งไปประทวิ]ในพระอุโบสถวดบวร 

นิเวศวิหาร ทรงจดเทียนเกรื่องนม'ศการพระพทธชิณศรีแลว เสคจุพระราช 
วิ โ!0วิ วิ วิ ,วิ โ-. โ^ 

ดำเนินไปประทวิ]ทีฅำหนวิ!สมเคจพระบรมโอรสาธิราช โปรดให้เจานาที 

แจกสื่งฃองรางวล ซึ่งสมเดจพระบรมโอรสาธิราชจวิถวายในกรมสมเดจเพือ 

จได้ประทานแก่ผ้ที่มาตงเครื่องโต๊ะท'วกนตามชไ!รางวล จนเวลา ๒ ยามเศษ 

เสดจกลวิ]พระบรมมหาราชววิ 

วินที่ร'ชกาล ๘๔๑๘ ว'น ต่) ๑๒ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
๑๓ 

วนท ๒๘ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ- ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ท่มเศษเสดจทรงรถพระที่นํงเปนกระบวนขางในศามเสศวิ 

ควิย ไปประทวิ]ววิบวรนิเวศวิหาร ทรงทอดพระเนตรเครื่องโต๊ะอยู่ซน 

เวลา ๗ ท'มเศษเสดจกลวิ]พระบรมมหาราชรง 

อนงในวนท ๒ตเท ๒๘ กรมสมเดจไดม'รรรมเหกนา.นพระอุโบสก 

รวม ๓ กณฑ 

อนึ่ง ในการมหาสมณุฅตมาภิเสกกร*ง'^ ใ^'”^พฤศจิกายน 

เวลาเชวิสมเดจพระพห®ใร^ง^งวิง^^'^ส^"''®บ่"^^'^ มารบพระราชทานฉนฑ 

ในพระอุโบสถวดบวรทีเวศวีหาร แลวิได้รวิเครื่องไหยหาน‘ของหลวงที 

โปรดให้ส3นดจถวายแบ่พระสงฆ์ ทีอวนนนสมเดรพระพุห®โฆษาวิาริย์ไก้ 

๑(ม่) 



โคมกบเครืองบริ๚านอืน ให้สิทธิถือฅามหล'งไปถึงน่าวดมหรรณ. พาราม 

โปลิศเชาจบเอาสิทธิสมเดจุๅ'าล(าเฏิๅ‘[ฤมๆเฎง-]/เลวงไป นำฅํวเอา ไปส่ง ให้ 

พระประสิทธิสลการทีวคบๅรนํเๅศริ-]/เาร พระประสิทธิส”ลการถามไค้กวาม 

แลวจึงว่าถาโคมๆ!องหลๅงหายไ!]ไม'พนด่ๅนายค-แนั้ที่เปม,สิทธิสมเคจุแลๅสํง้ 

ให้ปลอยฅำ [ป สิทธิสมเดจจึงได้ไปเรียนความกํบสมเด!]พระพทฐใฆบาจุารย์ 

กรนเวลากำสมเดจพระพุทธมาสวดมนต์จุบแลว จึ่งถวายพระพรกล่าวโทษ 

พระสิทธิวาเปนการปมาท จึงมีพระราชดำรสส่งพระเจุ*านองยาเธอ กรม 

หมนนเรศรวรฤทธิอธิบดีกรมพระนครบาล ว่ายศสมเดจุพระพทธโฆษาจุาริย์ 

ก็เสมอกบยศสมเดจุเจุาพระยา ซึงพระประสิทธิว่ากล่าวเหลือเกินดำน่ ให้ 

พระประสิทธิไปสวดมนต์เลํ้ยงพระสงม์ในว'ดราชประดิษ^-ก"งวด แลวให้มี 

ลครสมโภชควยวนหนึ่ง ครนต่อมาพระประสิทธิก็ได้ทำตามพระบรมราช 

โองการแลว 

วนทรชกาล ๘๔๒๑ ว'น ๓ ฯ๑ คำ บเถา?;ตรศก็ ด๒๕๓ 

วนท ๑ ธํนวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสดจุออกขุนนาง พระยาศรีนำบอกในกรมมหาดไทย 

ขนอ่านกราบบำคมทล ๔ ฉบ”บ 

ฉบำเ ๑ บอกพระพิเรนทรเทพฃำหลวงประจุำหๅเมีองลๅวกลๅง 

เมองนครราชสหมา ลงวนที ๖ ฅุลาคม ๑๑0 ถวายพระราชกคล!นๆๅ7 

เฉลิมพระชนม์พรรษา 

(5)(^? 



ฉบบ ๒ ว่า เคือนพฤศภาคม ฝนหาตกไม่ เดือนมิถนายนฝนตก 

® กรง รองนำฝนไค้ ๔ ทสางก์ เดือนกรกฎาคมฝนตก ๒ คร*ง รองนำ 

ฝนไค้หนึงนว ๑ ทสางก์ มากกว่าบ ๑0๙ หกทสางค์ เดือนสิงหาคม 

ฝนตก ๓ กร”ง รองนำฝนได้หนึงนํ้ว ๗ ทสางค์ น"อยกว่าบื่ ๑0๙ หนึงนีว 

เดือนก”นยายนฝนตก ๙ กร*ง รองนาฝนได้ ๕ นว ๒ ทสางค์ มากกว่า!) ๑ 0๙ 

๓ นืว ๖ ทสางก์ นาลุ่มทำไค้ประมาณ ๑ สว่นย'ง ๙ สว่น นาดอนทำได้ 

๑ สว่นย่ง ๑๙ สว่น รากาเขำเปลือกซ็อขายแก่ก”นฅวงด้วยถ”งๆ ๒0 ทนาน 

ร"อยถ”งเปนเกวียน ๆ ละ -- 

ฉบ*บ ๓ บอกเมืองไชยนาท ลงว”นที ๑๙ ตุลาคม ๑®0 ว่านำฝน 

ในราษีสิงห์!! ๑๑๐ มากกว่าบี' ๑๐๙ สองนีว ราษฎรบกดำทำนาได้ 

ประมาณ ๗ สว่นย่งสว่น ๑ ราคาเขาเปลือกซอร)ายแก่กนสต ๒๕ เกวยน 

ล 
๘ \ ๓ 

ฉบบ ๔ บอกกรงเก่า ลงวนที ๑๗ พฤศจิกายน ๑๑0 ว่าฅํงแฅ 

วนท ๑ พฤศจิกายน ถงวนบ ®ฝนฅกสองกรงรองนาฝน!ศ ๑๔๙ เซน 

.ทีเกนกรมการอป็ศปิบบฟิบ^^^ศ!^ ๑๑๖ กลอ'3 นาคอนนาแบงนาลมนาฤก 

กืบหนึ่งคีบเสศ 

พระสรินทรามาตยนำบอกกรมพระล''น3าขํ้นอ่านกราบบ”งคมทูล 

๓ ฉบบ 

ฉบ่บ ๑ บอกเมืองราชบรี ลงวนที ๒๖ ตุลาคม ๑®0 ถวาย 

พระราชกุศลในการเผาศพพระย''กก^ที’^^'แลได้มอบเครื่อง 

ราชอิศริ!ภรณ์ทุติยวุลวิอมเกลาศว^ ® พานทองคำเครื่องในพรอม ๑ 

๑ 



คนโททองคา ๑ กะโถนทองคำ ๑ ลกประคำทองสาย ๏ กระบี่บํ้งทอง 

เล่ม ๑ หมวกฅ้มบื่ ๑ เสั้อทรงประภากึ ๑ โต๊ะเงินคาว ๑ หวาน ๑ มอบ 

ห้หลวงมหาดไทยคุมมาส่ง 

ฉบบ ๒ บอกพระยาศรีสรราชภ‘กคีฃ็าหลวงห'วเ?1องผืายทเล 

ตวนตก ลงวนที ๒๖ ตุลาคม ๑®๐ ว่าพระยาเสนานชิฅไค้จ'คโปลิศรกษา 

ถนนเมืองตะก’วบ่า คร ๑ นาย ๑ ไพร่ ๒๔ คน คำกินกาเสอก'งเกง 

เงินเดือน รวมบี'ละ ๑0๙๒ เหรียญ 

ฉบบ ๓ บอกเมืองประทุมธาน ลงวนที' ©๐ พฤศจิกายน ๑®0 

ฃอพระมหาพุทธวงษ์วคปากอ่าว เปนที่พระไตรรตนวงษ์ แๆ)วงเมือง 

ประทุมธานี 

จึงคำรสควยพระองคเจาโสณบณฑิฅย์ว่า ที่พระยาประทมมาๆ]อไป 

เสียนนดืแลำ เพราะไปฅ"งซอนกน.อยู่ไม่รู้จะเอาไปไว้ว่ดไหน กรนจะไห้ไป 

อยู่วดไทยก็กลำจะไปวิ วาทกนขน?บีบพระไทย แลำคำรสต่อไปว่าดเหมือน 

พระไตรรฅนธชะ ไม่ใช่พระไตรรฅนวงษ์ ฤๅเดิมจะเปนพระไตรร‘ค้นๅรษ์ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลำเช่าอยู่หำ แต่จะมาทรงแก้เสียไหม่ว่าพระไค7 

สรณธชะ แต่พระไตรสรณธชะ เพราะดีกว่าพระไตรร*ค้นวงษ์ 

แลำโปรดเกส่า ๆพระราชทานส'ญญาบ*ค้ร?บีบขำราชกๅร ๑5) นาย 

ให้หลวงศิวาจาริย์ปลดกรม เปนพระกรอษฎาจาริย์ เจำกรมโหรดาจุๅริด็ 

ถือศกดืนา ๙0๐ ให้นายฉามหาดเวรกึกดื้ บุตรฃนชลาไลยไกยกล เปนๆเน 

ชลาไลยไกยกล มีตำแหน่งราชการในกรมมหาดเล็ก ถือศ'กด็นา ๓ 00 ให้นาย 

ควรรู้อดถ์นายเวร เปนหลวงเสนาภบีกดี มีฅำแหน่งราชการในกรมนหาคไพ^ 

ถือศกดินา ๘00 ให้หลวงผลาญสะเทือญ เปนพระประสิทธิสรจุก่ร จุำ 

๑ไว0 
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กรมทหารบ็นใหญ่หลง ผ่ายพระราชวใ3บวร ถือศกดื้นา ๔๐๐ ให้หมื่น 

ภาชนานุสนธิ เปนวิมืนราชภณทนารกษ ปล”ดกรมพระคลง์ในซ็าย ถือ 

ศกดินา๘๐๐ ให้ซุนสิทธิสงหาร 1ปนซุนแผลงสทห้น เวิากรมทหารบื'นใหญ่ 

น่าขวา ผ่ายพระราชวงบวร ถือศกดินา ๔00 ให้นายบก บตรพระบ้น์ฦๅ- 

สิงหนาทคนเก่า เปนหลวงผลาญสะเทือญ เท้กรมทหารบนใหญ่ซำย ผ่าย 

พระราชวงบวร ถือศกดนา ๔๐๐ ให้นายแฃกบฅรหลวงแผลงสะททืนคนเก่า 

เปนซุนสิทธิสงหาร บ่ล”ดกวมบี่นใหญ่น่าชวา ผ่ายพระราชว”งบวร ถือศํกดนา 

๒๐๐ ให้นายเจริญ เบ่นซุนฤทธิพลไชย ปล”ดกรมทหารบนใหญ่หล”ง ผ่าย 

พระราชว”งบวร ถือศ”กดนา ๒๐๐ ให้นายเคียง เบ่นซุนไกรตรวจพล บ่ลํด 

กรมทหารบึนใหญ่น่าซาย ผ่ายพระราชว'งบวร ถือศ”?าดิ้นา ๒๐๐ ให้หมื่น 

มณเฑียรพิท”กษ์ บ่ล”ดกรมพระตำรวจสนมขวา เบ่นหลวงเสนีพิท”กษ์ มี 

ตำแหน่งราชการในกรมมหาดไทย ถือศ”กดื้นา ๘๐๐ แต่ฅ”วหาได้เขทืมาไม่ 

ร'บราชการอย่เมืองนครจำบ่าก”กด โบ่รดเกลทื ๆ พระราชทานส”ญ่ญาบ”ฅรให้ 

?าบพระยาศรีสิงหเทพในกรมมหาดไทยส่งขั้นไบ่พระราชทาม 

เวลา ๕ ท่มเสศเสด็จขั้น 

๐ 

ทรชกาล ๘๔๒เ^ าใ4 ๔ ฯ ๑ คา บเถา^ครคก ๑๒๕๓ 

ว๎นท ๒ ธนวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒)๔๓๔) 

ว'นน่ เบ่นว’นจะได้พระราชทานเง นพั้ยหาส่ฅามบื่ที่™าวมานส่ว 

เวลาเชฑี ๙ โมงเสศโปรดเกส่า ๆ ให้สมเด็จพระเส่าลกยาเธอ เจ”าพ้าชายมหา 

วชิราวุธ เสด็จออกมาเลยงพระสงฆ์ ®๔ องค์ที่จะร”บพระราชทานเบยหว”ด 

มีพระเจฑีบรมวงษ์เธอ กรมสมเด็วพระปวเรกีฑ์ริย™™๘ นำเปนประธาน 

ในพระที่น’งอมรินทรวินิวินย 

ดไว๑ 



เวลาบ่าย ๓ โมงเศสโปรดเกลบ่ ฯ ให้สมเด็จพระเจ็าลูกยาเธอ เจ’าพ้า 

ชายมหาวชิราวุธ[สด็ขิออกมาจุดเทียนเดรี่ยิรนมศการแลจุดเทยนโต๊ะเครื่อง 

สงเวย อาลกษณ์ก็อ่านประกาศดามพระราชพิธีจุบแลว ทรงเจิมภเขาแท่น 
ข 

ทองแลทรงเจิมเงินทีจุะ'เด้ทระราชทานเบยหๅด แลวทรงถวายใบเบยหว*ด 

ตอ พระเจาบรมวงษเธอ กรมสมเด็จพระปวเรศร์วริยาลงกรน่เ แลพระเจุที 

นองยาเธอ กรมหมืนวชิรญาณ,วโรรศ พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ’าอรณนิภา 

คุณากร ฅอมาจนสินพระสงฆ ๑๔ องค แล’วพระสงฆ์ก็ถวายอต๊เรกพระพร 

ลา แลวพระราชทานพราหมณโหรด่อใป จุนสินงบที ๑ สนเงิน ๒๖๕ ชิง 

๘ บาท 

จนทรชกาล ๘๔๒๓ วน ๕ ฯ ๑ คํๅ บเถาะฅรื่ศก็ ๑๒๕:๓ 

วนท ๓ ธนวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุมเสศโปรดเกลาๆ ให้พระเจานองยาเธอ กรมหมึน 

นราธีปประพนธ์พงษ์อธีบด็ที ๒ ในพระคล"งิมทาสมปต๊ แจกเษ์ยทวดดามงบ 

ที่ ๒ ในพระที่น'งจกรกรีมหาปราสาท สินเงิน ๑๔^ ฆ์งิ 

ณ้ท!•'ชกาล ๘,๒* ณ้เ,รึ., ตก บฒ2ต'5^รึ.,.*., 

วนท ๔ ธนวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ^^^ ๒๔๓๔) 

เวลา^๔ ทุ่มเสศโปรดเกลิ'า ๆ ให้พระเจานองยาเธอ กรมทมื่นนธๅธิบเ 

ประพนธ์พงษ์ แจกเบยหวดในพระที่นห้จ*กรกรีมทๅปรา^“ 

สนเงน @๘๖ ชง ๓๔ บาท 

๑๖๒ 



วํน ๘) ฯ ๑ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ วํน?'ฑ'ชกาล ๘๔๒๕ 

วํนท ๕ ธไ4าาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

ไม่เสด็จออก แลมีพระอาการทรงพระประชวรเสียดแน่นในพระนาภี 

วํ!าทร'ชกาล ๘๔๒๖ วํน ๑ฯ® คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว'นท ๖ ธํใาวาคม ร,ศ, ด®๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลายามเสศโปรดเกลน่ ๆ ให้พระเจ่าน’องยาเธอ กรมหมื่นนราธิป 

ประพ*นธ์พงษ์ พระราชทานเบยหว*คในพระที่น*งจ่กรกรีมหาปราสาทตามเกย 

ในงบที่ ๔ สนเงิน ®๗๙ ช”ง ๘ บาท 

ว'นทีร'ชกาล ๘๔๒๘! วน ๒ ฯ® คำ บเถาะดรศก ๑๒๕๓ 

วนน ๓) ชินวาคม ร)ศ5 ®®0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ยามเสศ โปรดเกลห้ ๆ ให้พระเจำนองยาเธอ กรม หมื่น นราธิป 

ประพ'นธ์พงษ์ พระราชทานเบยหว*ดในพระที่น’งห้กรกรีมหาปราสาทตามเกย 

ในงบที่ ๕ สินเงิน ๒๓๙ ชิง ๔0 บ''ห 

ว'นทีร'ชกาล ๘๔๒๘ วน ๓ ฯ® ค"' บเถาะดรศก ๑๒๕๓ 

ว'นที ๘ ธนวาคม ร,ศ, ®®0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เปนว’นพระไม่เสด็จออก แลมีการสวดมนต์แซยิกที่ด็าหน*กพระ 

ยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารตนราชประยูรต™^*^ย แต่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ่ายิยห่วหาไดเสตช'^น เพราะยงพงกลายทรงพระประชวร 

๑ ไว๓ 



วนทรชกาล ๘๔๒ลิ่ วน ๔ ฯ ด คำ บเถาะต5ศก ๑๒๕๓ ' 

วนท 6 ธนวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชาพระสงฆท๊มาเชุริผูพ7ะพุทธมนต์ ที่ฅำหน้กพระไปยกาเธอ 

กรมสมเคจพระสุดารอน7าชประยร รบพระราชทานฉนเสร็จุนสํๅฎวายของ 

เกรองไทยทานฅามสมควร แลมีการสรงแลทรงธรรมตามเคย แต่พระบาท 

สมเด็จพระเจุท้ธย่ห่วหาได้เสด็จุไม่ 

อนง ทพระทนงอาภรณพโมกขปราสาท พระสงฆจุะได้เจุริญพระ- 

พุทธมนต์ ๕ รป ในการหล่อพระพุทธรูปฉลองพระเจุ’าลกเฐค พระองค์ 

เจำหญงบนฑรวรรณวโรภาค ที่สํ้นพระชน3ใในวนที่ ๑๕ พฤษภาคม ร,ศ, 

® ® ๐ มีหม่อมเจที่พระสถาพรพิริยพรตนำ 

เวลาบาย ๕ โมงเสศเสดจทรงรถพระทนํงแต่ประตนาบแโคพร“ทีนํง 

จกรกรีมหาปราสาทดที่นตวนออก ไปประทไ]ทอดพระเนตรสำเภาที่น่า 

พระทีน'งสุทไธสวริย จนเวลายำคำเสศเลด็จุกลบมาประท”ปพระที่น่ที่ 

อนนฅสมาคม ทรงซอมเทศน์สมเด็จพระบร3]โอรสาธิราชเสรีจุแลที่ ทรงทฏค 

พระเนตรเครีองโด๊ะอย่จนเวลา ๒ ยามเสศเสด็จุขํ้น 

อนง ทพระทนงอาภรณพโมกขปราสาท เวลาท่มเสศโปรด เกลิา ๆ 

ให้พระเจาลูกเธอ พระองค์เจาชายอาภากรเกียรติวงน์ เสด็จมาจุดเทียน 

เครื่องนม'ศการ 

เวลายามเสกโปรดเกลที่ๆให้กรมหมื่นนราธิปประพ”นํน์พงห้ พ,. 

ราชทานเบยหวดในพระที่น'งจกรกรีมหาปราสาทตามเคย โะเรมที่ ม เ^รู^ 

ช'ง บาท 

๑๖๔ 



านทรชกาล ๘๔๓0 วน ๕®ฯ ด คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๑0 ชินวาคน รี)®®0 (พ.ค. ๒๔๓๙) 

เวลาเชา ๒ โมงเสศโปรคเกลา ๆ ให้พระเจุาลกเธอ พระองค์เจำหญิง 

ศรว1ลยลกษณ เสด็จออกมาหล่อพระพทธรปฉลองพระองค์ พระองค์ 

เจาหญิงบณฑรวรรณวโรภาศ พระองค์เจ*าชายอาภากรเลํ้ยงพระ 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงพระราชยานแต่เกยพระที่นงจ*กรกรี 

มหาปราสาท ไปประท*บ่ที่พระที่น*งไชยชุมพล มีกระบวนชำงในควยไป 

ทอดพระเนฅรแบลนที่มิศเตอร์ 

เปนราคา ๏๐๐0 เหรียญ เวลายํ่ากํ่าเสศลกแบนลนขั้นแลำ เสด็จ 

ทรงพระราชยานจากพระที่น’งไชยชุมพลมาออกประตเทวาพิท'กษ์ เสด็จไป 

ประท'บบนสำเภาจนเวลาท่มเสกีเสด็จขั้นพระที่น'งอน’นฅ์สมาคม ทรงซอม 

เทศน์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช จนเวลา ๒ ทุ่มเสกีทรงซอมเทกีนแลว 

ประชมกอมมิฅตีที่จะได้ตํดสินรางวลเครื่องโต๊ะต่อไป จนเวลายำรุ่งเสศ 

เสด็จขั้น 

อนึ่ง โดยกระแสพระราชดำริห์ว่า ในราชการที่ ๔ ขณนนพระบาท 

สมเด็จ■เ''!ระเจำอย่หว ทรงผนวชเปนสามเณร กเกยมบาเพญพระราชกุศล 

เทศนามหาชาฅ ในพระบรมมหาราชว”งกร*ง์หนึ่ง ครำนึ่สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชสยามมงกุฎราชก3าารทรงผนวชเปนสามเณรก็ก'ารมี3งหาชาก 

กระจาดสาเ/!าใหณอกกรงหมง จงทรงพระกรุณาโหรกเกสาก .ห(เ^มเคจพระ 

เจานองยาเชิอเชาพา‘กาณรีรีห^ก’^'^ช^'^ กรมพร®'กาณ'พนชิวงนวรเดช 

กร^ทรวงยทชินาชิการจกการี'ก'^สรี^ก'^ .สกระจาดเกรองกณ^ทปร®'คบ 

๑๖1^ 



ประดาฅบแต่งควยอาหารูบริโ/!ฦแลเก7องใช้สอยต่าง ‘ๆ ที่สนามหฒ้น่าพระ 

ทีน*งสุทไธสวริยได้ลงมือทำต*ง!,เต่ๅหที่ ๑ ธนวาฅมว่นถึงวนที่ ๑0 ธนวาคม 

เปนการแลวเสร็จุกรนเวลากำ!,สด็จุ!]วะทํปโนสำ!/)า โปรดเกลทํ ๆ ให้มีลกร 

ฉลองฅงแต่วไเน่ไปจุนสนงาน 

วนทรชกาล ๘๔๓ด วน ๖ ฯ’ ๑ คำ ณถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนน ©๑ ธนวากน ว5^5 (พ.ก. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสค็จุทรงรถพระที'น”งแต่น่าเช้งบ่นโกพร!;ที่นห้ 

จุกรกรีมหาปราสาทมืข็างโนกามเสด็จุต่วย ไปประทบรถพระที่น”งที่น่าบ่ร!;ก 

มณีนพร”ฅน์ ทอดพระเนฅรแบนลูนที่ทุ่งสนามหลวง แลวเสค็จุไปประทบใน 

สำเภาจุนเวลาทุ่มเสศเสด็จุขํ้นพระที่น’งอน”นดสมากม ทรงซอมเทกส’'กบรรพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแลำ โปรดให้ประชมกอมมิฅฅีกํดสินรางว’ล 

เครื่องโต๊ะต่อไป จุนเวลา ๑0 เสศเสด็จุขํ้น 

วนที่รชกาล ๘๔๓๒ ว‘น ๘'?๑ คา บเถาะต'รศก็ 

วนท ๑๒ ธนวาคม ร^ศ^ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓(ฐ) 

เวลายามเสศ1สคจออกพระทนงอนน*ภสมาคม ทรงประชมกอมมิฅฤ 

ฅคสินรางวลเครืองโฅ๊ะค่อไป จนเวลา ๑๐ ท่มเสศเสค็จุขน 

๑\ว๖ 



วํนทรชกาล ๘๔๓๓ 

วนท ๑๓ ธํน่วาคม ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔ 

เวลายำกำเสศเสด็จุออกพระที่นืงอนํนตสมาคม แลวเสด็จพระราช 

คำเนินไปประทบในสำเภา เวลาท่มเสศเสด็จกล"บมาประทบในพระที่น”ง 

อนนฅสมาคม ทรงประชมคอมมิตตีต'ดสินรางว"ลเครื่องโต๊ะต่อไป จนเวลา 

เช*าโมงเสศ โปรคเกล"าๆ ให้นิมนต์หม่อมเจ‘าพระพุทธบาทบ'ลนท์ธรรมเจดีย์ 

เข์าไปถวายเทศนามหาชาฅ ทรงจดเทียนเครื่องนม'ศการ แลวโปรดเกส’าๆ 

ให้สมเด็จพระเจ’าลกยาเธอ แลพระเจำลูกเธอจุดเทียนตามโต๊ะเครื่องบูชา 

แลวหม่อมเจ’าพระพทธบาทบี่ล"นท์ธรรมเจดีย์ ถวายเทศนาทศพรพรรณา 

©๙ พระคาถาจบลงแล’ว ทรงถวายไตรแลเครืองบริๆ!ารดามสมควร แลว 

พระสงฆ์วรานเถร ถวายเทศนาพิมพานตต่อไป เวลาเช้า ๒ โมงเสศเสดจชึน 

วโ4ทีร่ชกาล ๘๔๓๔ วน ๒ ฯ ๑ คำ บเถาะตร ศก ๑๒๕๓ 

ว‘นที ๑๔ ธ‘นวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๙๓๔) 

คร^แพิมพานต์ ©๓๘ พระคาถาจบลงแลว พระครูธรรมวิจารณ ถวาย 

เทศนาทานก'ณฑ์ ๒0๙ พระครพจนโกศล ถวายเทศนาวนประเวศน ๕๗ 

พระเจิม ว"ดอมรินทราราม ถวายเทศนาชูชก ๗๙ หมอมเจาสามเณรนพมาศ 

ถวายเทศนาจลพส ๓๕ พระมหาอน เปรยณวดมหาธาตุ ถวายเทศนา 

3']VIไให้!*14 0 1,'ขิใใ?ใพิ^ให้!Vเฟิ ^ไใใ[]1ใใกึใต่)ใโ13ต่ไ? ®0@ ^?ใ4เใฟิใ 

ยามเสศเสด็จออกนรงวิกI•ที^พระศรี วคสุวรรณารามมทรี 

๙0 แลวหมอมสาร'เแ''รน'’^^ร"^ใ^ ถวายเทศนาสกรบ^รพ ๕๓ หมอมเณร 

๑ ไ)ป็ก่) 



คนยวรนุช ถวายเทศถกทำนองเรียบร^อยดี พระราชทานรางว*ล ๕ ชง แลว 

พระทศ วคราชบุรณ,ะ ถวายเทศนามหาราช ๖๙ แลวพระครูปลดสุว'ฌน์ 

ศรีศิลคุณ ถวายเทศนาฉอกระษ่ตรีย์ ๑๖ พระกรไกรสรวิลาศ ถวายเทศนา 

นครกณฑ เวลา ๒ ยามเสศมหาชาตจบ พระสงฆ์ถวายยินโมทนา พระพรลา 

แลวเสดีจพระราชคำเนินไปประท'บพระที่นำสทไธ-สๅวิย์ โปรดเกลำ ๆ ให้ 

ประชุมกอมมิฅฅีฅดสินเครื่ยิงโต๊ะด่ยิไป จนเวลาเชำโมงเสศ ว'นที่๑๕วนน 

จะ1ด้เทศนามหาเวศสนดรชาฎก สำหรบว'นที่จะได้พระราชทานกระจาด 

สำเภาใหญ่ แค'สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จกล*บมาประท”บในพระที่นำ 

อนนตสมาคม โปรดเกลา ฯ ให้นิมนต์พระเจำนยิงยาเฐยิ กรมหมื่นวชิรญาณ 

วโรรส เขามาถวายเทศนาทศพรเปนทำนองเรียบรำ)ยดี พระราชทานรางว”ล 

๓ ชำ แลวพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจำอรุณนิภาคุณากร ถวายเทศนา 

หิมพานต์ ถูกทำนองฅามแบบอย่าง พระราชทานรางว”ล ๑ ชำ เวลาเชำ 

๓ โมงเสศเสดจขึน มีเทศนาฅามลำด'บด่อไป 

ว่นทรชกาล ๘๔๓๕ วน ๓'ฯ^ ๑ คํ่า บเถาะต1ศก๑๒๔^ 

วไ!ที่ ๑๕ ธ'นวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

แลวพระธรรมธานาจาริย์ ถวายเทศนาทานก”ณฆ์จุบแลำ พระประสิทธิ 

ศิลกุณ ถวายเทศนาชูชก แลำหม่อมเจำพระช”ชวาลย์ ถวายเทศนาจลพถ 

แลวพร./ญาณไครโลกย ถวายเทศนามหาพล แลวพระสาธสงวรเถร ถวาย 

เทศนากุมาร เวลาบาย ๕ โมงเสศเสคจออกประทบในพระที"นิำอนินิฤล}^ 

11สใฟิฬุฟิม่ใวิใไย ใย110^ใไา3^717 ใ)^'^'ขิใำ^ไ’ใ®ษ์คิๅ[,'^ไไ,'เไ] 

ประทบพระที่นำสุตไธสวริย์ ทรงซอมเทศสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เอลา 

๑ไว?ง 



๑ ทุ่มเสศ สมเค็จพระพุฌาจุาริย์ ถวายเทศนามทรีจุบ จึ่งเสค็จุพระราช 

คำเนินพรอมควยสมเด็จุพระบรน!ฏวสาฐิวาช เข่าไปถวายเทศนาส'กรบรรพ 

แลวโปรคให้นิมนฅ พระราชาคณผ้ นิ,^ I เข่ามาพงพระธรรมเทศนา 
น้อย ) 

แล*วโปรคเกลา ๆ ให้เจ*าพน้กงานจุดเทียนเครื่องนมศการคามโต๊ะลายคราม 

โต๊ะเครื่องแก*วท'วในพระที่นํงอนนฅสมาคม แล*วพระบรมวงษานวงษ์ แล 

ข่าราชการผ้ใหญ่ผ้น*อยเข่ามาเผาทูลลอองธุลึพระบาทคอยพ้งพระ ธรรม 

เทศนาพร*อมก'น จึ่งทรงโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ซึ่งประท*บ 

ในพระที่น'งบศบกแล*วทรงจุดเทียนเครื่องนม*ศการ แล*วสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชก็ถวายเทศนาส'กรบรรพ เวลา ๒ ทุ่มเสศสมเด็จพระบรมโอรสา 

ธิราช ถวายเทศนาจุบ แล*วสมเด็จุพระบรมโอรสาธิราช เสด็จกล'บลงมา 

ประท'บบนอาศน์สงฆ์ ทรงถวายไฅรแลเครื่องบรีๆ!ารค่างๆ ก'บมูลค่า ๑๐ 

ตำลึงตามท*องก*ณฑ์ แลวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จไปประท'บใน 

พระที่นํงสทไธสวริย์ พร*อมก'บสมเด็จพระเจ*าอยู่ห์ว จึ่งทรงประทานไตร 

แพรซึ่งต"งไว้ในบศบกกระวิาศสำ!■ทาใ1สผลลลปพฤสษ์ ข่ว้ เปนการ 

พระราชทานกระจาดสำเภาใ'!^ญ่ แล’วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จกลบ 

จึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาบ่า'"'บํบใ'ภ''เา?"'ที่'ฆ์"'ว้^^^^’^*^^ แล*วพระครูศิล 

ช]นธสนทร ถวายเทศนาม'เาารา^จบแลจ ทมอมเจาพร0■พรอม เปรยเย ถวาย 

เทศนาฉอกระษดรีย์ พระราชา'แพนธ์มุนี ถวายเทศนานครกณฆ์ เวลา 

ท่มเสศเทศนามบาชาศิจบ พระสงฆ์ก็ถวายอนุโม'คนาถวาย'!'รลากลบ 
^ , ^ จ!/ \|] จุ-เ 6]2^ 

เสด็จขั๊น 

๑บลิ่ 



วนทรชกาล ๘๔๓๖ วน ๔ ฯ ๑ คา บเถาะตรศก็ ๑!ตุปื๕๓ 

114^1 ๑๖ ชิเโ44ใกิ^ (ใ^,^, เดุป็๔๓๔) 

เวลายำกำเสศ เสด็จออกพระทิ่นํงอนนกสมๅกม แลวเสด็จพระราช 

ดาเนินออกไปประทบทีสํๅเ,ภา จนเวลา ๒ ท'มเสศเสด็จกลบมาประท่บที่ 

พระทีน*งสุทไธสวริย ทรงประชุมกอมมิฅฅีฅํคสินรางว*ลชํ้นเครื่อง!ต๊ะฅ่0ไป 

จนเวลา ๒ ยามเสกเสด็จพระราชคำเนินมาประท'บที่พระที่นํงอนชุเคลบาค}า 

จะ เดทรงธรรมเทกนาจุคุราริเ]สจ จึงโปรดเกลา ๆ ให้เจาพน*กงานนิมนต์ 

หมอมเจาพระสถาพรพรฏพรค เขามาถวายเทศนาทกขอรยสจุ พระราชพงษ์ 

ปฏพทธมุน ถวายเทศนาสมุทยอริยสจ พระญาณรกษขิฅ ถวายเทศนาทกข 

นิโรธอริยสจ พระเมธาธรรมรส ถวายเทศนาทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยส”จุ 

กรนจบแลวทรงถวายไตรแลเครื่องบริขารคามสมคจุ■รู แลวพระสงฆ์ก็ถวาย 

อนุโมทนา ถวายพระพรลากลบ จึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงบกเทรียณ 

รางวลพระราชทานดามชนเกรองโคะคามคอมมคคคคสินจนเวลา 

ยำรุ่งเสศเสด็จขํ้น 

วนทรชกาล๘๔๓๓) วน๕ ฯ ๑คำ บเถาะตรื่ศก ๑๒๕๓ 

วน'ก ๑(ส่) ชินวาคน ว5ก^ ชิด0 (‘พ,ศ. ๒๔๓๔) 

เวลายามเสศเสด็จออกพระที่น”งอน*นฅสมาคม ทรงพระราชทาน 

เหรียญรางวลกอมมิฅฅีตรวจเกรื่องโต๊ะ แลพระราชทานเหรียญรางว*'ลผุ้ที่จุ”ดํ 

สิงของมาประดบแต่งในสำเภาตามลำดรีบชน จนเวลา ๙ ทีมเสศเสด็จขน 

๑0^0 



วนท1ชกาล ๘๔๓๘ วน ๖ ฯ ๑ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
, ๓ 

วนใา ©๘ ชินวากน ^5^? ©5)0 (ใ^.ศ* ๒๔๓๔) 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จออกขนนางฅามเคย กรมมหาคไทยทระลาโหม 

หามีใครเข'ามาเผาไม่ เพราะพน เวลา ๕ ท่มเกินกำหนคขุนนางเผาแล'ว์ 

พากไ!กล'บเสียหมค มีแต่กรมตำรวจแลมหาคเล็กฃนนางเผาบางเล็กนอย 

จึงมีพระราชคำร'สถามพระยามหามนตรีว่ามหาดไทยกระลาโหมไม่มีใครเข’า 

มาเผาฤๅ พระยามหามนตรีกราบบ'งคมทุลว่า พอด็ ๕ ทุ่มแล’วก็พากน์ 

กลไ)ไป แล’วเสด็จขน 

วไทรํชกาล ๘๔๓๙ วน ต่) ฯ ๑ คำ บเถาะตรศก ด๒๕๓ 

วนท ๑๙ ชินวาคม ร,ศ, 0๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๘) 

เวลา ๔ ท่มเสศเสด็จออกขุนนาง พระศรีเสนานำบอกในกรมมหาด- 

ไทยขั้นอ่านกราบบ'งคมทูล ๒ ^บบ 

ฉบไ ๑ บอกเมืองปราจิณบุรี ลงวไที่ ๒ ธนวาคม ®๑๐ ว่าได้ 

ปลกตำหน'กประทบแรมลวายพ7ะเจ’าน่อ่งยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร 

แลได้จ'ดสเบียงอาหารส่งทามร''ยบาร^ร^^®’^^ร"^^'''ร 

ฉบไ ๒ บอกหลวงจินดาร่ใาษ์ฃาหลวงเมืองฉเชิงเร'า ลงวนที ®0 

พฤศจิกายน ©๑๐ ว่าหลวงจ่าเมืองกรมการเมืธงฉเชิงเร'า ซึงมืโจทหา๒๒ 

ชื่อว่าปล่อยผ้ร’ายแลฆ่าอทียกล่อมทาย®® พระยาวิเสศๆาไชย หลวงจ่าเมือง 

ฆ่อ่งรบอาญา ๓๐ ที แลวกินยาครดินทาย 

๑ (ฐว)๑ 



พระสุรินทรามาฅยนำบอกกรมพระกระลา!หมขํ้นอ่านกราบบงคมทูล 
๔ ฉบ"บ 

ฉบบ ๑ บอกเมืองกลนตน ว่ามีตราโปรดออกไปว่าพี่นองของฃา 

พระพุทธเจาไม่ปรอรคตงเๅน ไพร่บานพลเมืองเปนที่หวาดหว่น ถ'าชํดข็อ่ง 

อยางไรให้มหนงสือเขามาทูลพระวรูๅษ์เฐฎ พระองค์เจาสายสนิทวงษ์นน 

ไดทราบเกลาๆ แลว การทีเมืองกลนตนกเปม,การเรีฎอร’อยดี 

ฉบบ ๒ บอกเมืองตะกวบา ลงว”นที' ๖ ตลาดม ๑๑0 ว่าได้จษ์! 

เงินภาษีผลประโยชน์ รายกางบี ๑๐๙ เงิน I เหรียญ ล่งพระยา 
๓๖ 1 

ศรสรราชภกคีนำฝากแบงกเมืองบน"งแล็ๅ 

ฉบบ ๓ บอกเมองระนอง ลงวนท ๒0 ฅลาคม ๑๑0 วาไค้จค 

เงินทีช่วยในโรงพยาบาล 

เจียกหมอปลกไช้ทรพิศม์ 

๔๔ 

๗๔ 
เหรียญ ซอสะเบียงอาหารเลํ้ยงหม่อมเจุา 

ฉบบ ๔ บอกพระยาทิพยโกบา เจาหมื่นเสมอใจราช หลวงนริศร 

ราชกจขุนสมุทโกจร ลงวนท ๓๑ ตุลาคม ๑๑๐ ว่าได้ออกจากกรงเทพ 

ถึงเมืองภเกจในวนที ๒๘ ตลากมแล’ว 

พระยาสุรินทรเสนี นำบอกกรมพระกระลาโหมผายพา[ะราชววบวร 

ชนอานกราบบงคมทล ๑ ฉบบ บอกเมองสงชลๅ ลงวนพ ๒{^ บนวาคม 

๑๐๙ ว่าทองคำฉลองต่างตนไม้ทองซึ่งขํ้นผืายพระราช'ด้งบๅร ชำนๅนบี! 

๑๐๙ ทองคำหนกสามตำลึงแขก เทียนพนมหนกเล่มละบาทพนเล่ม กนแขร 

เตย ๒๔ ผืน ใต้น่าชำง ๘ ควง รางบน ๑๐ ราง VI ^ 

เมพลวงคนขอ ๑ ๖ ๐ คน 

๑0วิ)เตุปื 



หวายแซ่มา ©๖0 เล็น หวายโบ่ง ©๖0 เล็น คฒ้พนซีก มอบให้ หลวง 

อนุศรกฤษพากย์กรมการกมเขำมาส่ง จึงดำรสส่งพระยานรินทรราชเสนีว่า 

ซึงเมืองระนองเขาเอาเงินที่ช่วยในโรงพยาบาล มาข์ดซอสะเบียงอาหารส่ง 

หม่อมเจำเจึยกนนไม่ถก เพราะหม่อมเขำเจึยกก็ได้เงินเดือนแลเบยเลียงแลว 

ให้มืฅราออกไปให้เรียกเอาเงินมาส่งกรมศึกษาธิการส่งโรงพยาบาล 

แลวดำรสล็ว์ยกรมหมื่นนราธิปประพไเธพงษว่า ตำแหน่งขุนนาง 

ที่ว่างอย่ไม่มืฅ้วนไเ ให้คิดอ่านจ่คหากไแขก้มาใส่เสียให้เกมที ถึงกรม 

มหาคเล็กก็เหมือนกหัเ 

เวลา ๕ ทีมเสศเสด็จขั้น 

ว'นทร่ชกาล ๘๔๔๐ วน ๑ ฯ® คำ บเถาะตรศก ®๒๕๓ 

วนท ๒๐ ธนวาคบ ร,ศ, ®ด๐ (พ.ศ* ๒๔๓๔) 

เวลายามเสศเสด็จออกพระราชบานเบํ้ยหาก ประทบทีออกขุนนาง 

ฅามเคย พระศรีเสนานำบอกในกรมมหาดไบยขั้นธ่านลราบหงกนบูล ๖ ^บบ 

ฉบโ] ๑ บอกกรงเก่า ลงวนที ๖ ธนวากม ด®๐ ว่านำฝนในราษี 

พิจิฅรหามีไม' ที่นาคอนเขำแหโนาไปหมก ที่นาลุ่มพอวิดนํ้าตามคลองไว้ไก้ 

ฉบบ ๒ บอกเมืองอินทรบุรี ลงวนที่ ๓0 พฤศจิกายน ©๑๐ ส่ง 

๏ ๕ 

เงินผกบื่จน ๓๐0 กน เงน ~ 1" มอบให้หลวงสุนทรพิท"กษยกรบัฅรแล 

นายจ่าเรศรฃาหลวงกุนล’^^”'^’^ 

๑0า)๓ 



ฉบบ ๓ บอกเมืองสิงคบุริ ลงว่นที่ ๔ พฤศจิกายน ๑๑0 ส่งเงิน 

ผูกบจน ๒๑๒ จุน เงน ^  ให้นายเสนองานประภาศฃ๎ๅหลวง ฃนรอง 

แร!วงกรมการคุมลงมาส่ง 

ฉบไ] ๔ บอกพระยาสุรเคชปลคฃาหลวงเมืองสาๅพวน ลงวไเที่ ๒๗ 

กรกฎาคม ๑๑๐ ฃอราชวงษ์ เปนที่อุปฮาคราชบฅรเปนที่ราชวงษ์ หลวง 

ศรีวรวงษผู้ช่วยเปนทีราชบฤรเมือง!พนพิเสย 

ฉบบ ๕ บอกเมืองโพนพิไสย ลงวนที่ ๑๓ สิงหาคม ๑๑0 ว่าวน 

ที®๐ พฤศจิกายน ๑๑๐ เวลายามเสศเกิคเพสิงไหม้ปานราษฏิรแล็ว่ลามไป 

ไหม้บ่านราษบุฅร บนฃายกยาง ๒ บอก บีนปลายหอก ๑,^ อฎค ๆเฐง 

หลวงไฟไหม้เสียสน กรนวน®๒พฤศจิกายน ๑๑๐ เวลาประมาณ ๔ ทีม 

เสศเกิดเพลิงไหม้ที่เรียินพระพิไสยสรเดช เพลิงไหม้ฃองหลวงเสียไป บื'น 

หามแล่น ๑ เสิอทหาร ๕๐ สำรไ] หมอกทหาร ๕๐ หมอก สไ!]ญาบดว ๑ 

เครืองราชอิศริยาภรณ, ๑ เครืองยศ สปทน ๑ จุอกหมาก ๑ ฅลฆยา ๑ 

สญญาบตรพระสุรศกดิสุนทรเจุาเมืองประชมชะนาไลย ๑ 

ฉบบ ๖ ว่าไค้แต่งให้ทไวไกรษรสริยวงษ์ ไปทำบาญชีครอบคม้วที่ 

พระจุ'นทรเทพสุริยวงษาเจำเมืองหมอก คุมครอบครำเขำมาที่งิอว่ไน 

โพนพิไสย ๔๔๗ ครว ฅามทองตราลงมาส่ง 

พระสุรินทรามาตย์ นำบอกพระยาศรีสรราชภกค้ ฃไหลวงหำเมือง 

ผายทเลฅว่นฅกเมืองภเก็จุ ขนอ่านกราบบำคมทล ๔ ฉบำ ลงำนที่ ^๑ 

คุลากม ๑๑๐ ฉบบ ๑ ว่าไค้จุดทำโรงภาษีรอยชำสามหล่งหนึ่ง ขื่อกวำง 

๑0^๔ 



๑๐ ศอก เฉลียงกวาง ๕ กิอก ๔ กิๅน ยๅๅ ๗ วา ๓ ศอก ครำหลงหนึง 

ขือกวาง ๘ ศอก ยาว ๘ วา ๒ ศอก เฉลียงคำนน่ากว'าง ๔ ศอก สองหลง 
๒๒ ๐๙ 1 

สนเงิน ๔๑ ) เหรียญ 
๑ ] 

เงินกาง 

ฉบ*บ ๒ ว่าซีนหงอชิะคีเจิาภาษีสุกรจำนวนบื่รกาสไ]ฅศก ถึงแก่กรรม 

' เหรียญ มีตึกแถวหลำฅลาดยาว ๑๔ วา ๒ ศอก กวำง 

๘ ศอก สง ๘ วาสองชน ได้ริบเอามาเปนฃองหลวงแลว 

ฉบไ] ๓ ว่าหำงโกวานจำหน่ายคีบกที่คไงได้อีก ๖๗ ช่งเปนเงิน 

๑ ๔!๒) (ะะเ ๒) ^ ^ 1 ^ 

I เหรยญ หกกา เสหัยหาง เกวาน เงน / เหรยญ กงเหลอ 
๐1 ๒๙) 

เงน ๑๔๙๖๕ 

๑ ๕ 
เหรียญ ส่งหลวงทวิปนํ้าฝากแบงกเมืองบินำแลว 

ฉบไ] ๔ ว่าได้เก็บภาษีผ็่นตอเวอนแมนตเมืองภูเกวิ เดอนสิงหาคม 
\ 

หกจำหน่ายราชการแลว คงเปนเงิน 
๑ ๐ ๔ ๑ ๙ 

๒๘ 
เหรียญ นำฝากแบงกบิน"ง 

แลว 

บนหามแลนไพ่ 

ไหม้นนมนวิะไหม้จริงฤๅไม่ไหม้ก็บรู้ แลำดำรสสำให้พระเวิำนองยาเธอ 

กรมหมื่นนราธิปประพนธ์พงษ์ พระราชทานเบยหวำฅามงบที่ ๘ สั้นเงิน 

ชรี3 บาบ เวลา ^ ทมเสกเสกว®เ!น 

๑^ 



ร่นทรํชกาล ๘๔๔® ร่น ๒ฯ® คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 
, ๖ 

วนท ๒® ธนวาคม ร,ศ, 6) 6) 0 (ฬ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออก๚นนาง พระศรีเสนานำบอก!นกรม 

มหาคไทยขั้นอ่านกราบบ*งกมทล ๕ ฉบ*บ 

ฉบ*บ ® บอกเมืองพิไชย ลงวนที ๒๐ ฅลาคม ๑๑๐ ว่านาฝนใน 

ราษีกนบี๑๑๐ ฝนตก๑๔กร"ง มากกว่าบี®๐๙ หนึงนีว๙ทสางค์ นาท่า 

โนราษีกญบี ๑๑๐ นอยกว่าบี ๑๐๙ เกาศอก ๑๐ นีว รากาเขำเปลือก 

ตวงด็วยส"ต ๒๕ ทนานเกวียนละ —I— 

ฉบ*บี ๒ บอกเมืองพิจิตร ลงว*นที' ๙ ตุลาคม ๑๑๐ ว่านํ้าฝน!นราษี 

ก*ญบี ๑๑๐ มากกว่าบี ๑๐๙ สิบ ๙ นีว ๓ ทสางก นาท่า!นราษีก"ญบี ๑๑๐ 

มากกว่าบี ๑๐๙ หกศอก ๓ นืว ราคาเขำเปลือกตวงควยส"ต ๒๕ ทนาน 

เกวียนละ —-- 

ฉบบ ๓ บอกเมองอนทบุร ลงวนท ๒๑ ฅลาคม ๑๑0 วานำฝน 

ในราษสิงหบี ๑๑๐ มากกว่าบี ๑๐๙ เจ็คนํว ๖ ทสางค นำท่าในราษีสิงห 

บี ๑๑๐ มากกว่าบี ๑๐๙ ศอก ๗ นีวกึง ราคาเขาเปลือกควงควยสิค 

๒๕ ทนานเกวียนละ -- 

ฉบบ ๔ บอกเมืองสรรคบุรี ลงวนที่ ๓๐ คุลากม ๑๑0 ว่านาฝน 

ในราษีก*ญบี ๑๑๐ นอยกว่าบี @๐๙ หนึ่งทสางก์ นาท่า!นราษีก*ญบี ๑๑0 

มากกว่าบี ๑๐๙ หนึงศอก รากาเขำเปลือกตวงควยส*ต ๒๕ ทนานเกวียน 
๘ I ๓ 

ละ —” 

๑(ม่)บ 



ฉบบ ๕ บอกเมืองนครนายก ลงวํนทื่ ๒๔ ฅลาคม ๑๑0 ว่านาฝน 

ในราษกญบี ๑๑0 มากกว่าบี่ ๑0๙ สองน็วหนึ่งทสางก์ นาท่าในราษีก*ญ 

บี®®0 มากกว่าบี ๑0๙ คอกสิบแปดนึ่ว รากาเขำเปลือกตวงควยส*ฅ์ 

๒๕ ทนาน เกวียนละ — — 

พระสุรินทรามาฅยนำบอกกรมพระกระลาโหมขนอ่านกรามปงคมทล 

๔ ฉบบ 

ฉบ*บี ® บอกพระยาศร็สรราชภ*กดีข์าหลวงหำเมืองผ่'ายทเลฅวนฅก 

ลงว*นที่ ๒๔ ฅลาคม ๑๑๐ ว่าเมืองตะกำบาส่งลิสิทธิหลวงทวีปสยามกิจ 

ร*บีเงินฝากแบงก์ ๑ ฉบ*บีได้ส่งเข็ามาย*งเจ่าพนำงานควยแลำ 

ฉบ*บี ๒ ว่านายตาดบฅรพระภเก็จ นำกรมการไปทำบาญชีฅึกราน 

๓๓๘© ๕ 
ม่านเรือนสวนไร่นาทร*พยสมบต รวมเปนราคาเงิน 

เปนๆ)องหลวงแลว 

๓๕ 
เหรียญมอบ 

ฉบ’บี ๓ บอกหลวงชาติสุรินทร กรมพระกระลาโหม หลวงชนานุกูล 

กรมนา ลงว*นที่ ๙ ธ'นวาคม ®®0 ว่าได้ออกกรุงเทพถึงเมืองไชยาแลำ 

ได้พระราชทานเขาเกลือใบ้ราธ'ฎ7ตามที่ทรงพระกรุเฉาใปรค 

ฉบ*บี ๔ บอกเมืองไชยา ลงวนที่ ด' ธ*นํวาคม ®®0 ว่านาฃอง 

ราษฎรในแช)วงเมืองไชยา รำบ่'าท่วมด้นเขบ้เสียไบ่''งร'^ เมอเวลาถูกลม 
แ/ ' 

วน 

คืน 
พยหนำท่วมแลวส'^เส^^^^ ภายหลง ฝนฅกทงกลาง ^ 

นาท่ากลบท่วมทวมากกว่าแต่ก่อน แลำไข้เกคทรพิศม์ฅายชุกชม 

จนทุกวนน 

๑0า)(ม่) 



จงมีพระบรมราชโองกา7ว่า เมืองผืายทเลถิาออกไข้ห่วแลวกลำกน 

เสมอโรคหิวาทีเดียว 

แลวโปรคเกลาฯ พระราชทานส้ญญาบ’ฅรแก'ข้าราชการ ๓ นาย โห้ 

นายฤทธภกดีนายเวร เปนจ่าหาญยุทธกิจุเ กรมพระตำรวจโนข้าย ถือ 

ศกคินา ๖0๐ โหิจ่าแล่นผจญผลาญ เปนหลวงพลเชย เจ่ากรมเรือดํ้งค่ 

ชกซายผายพระราชวงบวร ถือกึกดินา ๔0๐ ให้หมืนนราพิทำษสมหบาญชี 

เปนหลวงพทกษโยธ เจากรมไพร'หลวง ฃึนกรมนครบาลผืายพระราช- 

๔0 0 

แลวพระศรีเสนา นำราชวงษ์ผู้จะเปนที่อุปฮาดเมืองโพนพิไสยฟ้ๅ 

ทูลลอองธุลีพระบาท จดขีผึงหนก ๑ หาบขอพระราชทานทลเกล่า ๆ กๅๅย 

เวลา ๕ ข่มเสศเสด็จขํ้น 

วนทรชกาล๘๔๔๒ วน๓ ฯ ๑คำ ณถาะตรศก็๑๒๕๓ 

ว่นท ๒๒ ธนวาคม ร,ศ, ๑๑.ว (พ.ศ, ๒๔๓๔) 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จออกซุนนางฅามเกย พระศรีเสนานำกึภอำ)ษร 

พระเจำนครเชียงใหม่ขํ้นอ่านกราบบำกมทล ๓ ฉบำ 

ฉบบ ® ลงวนท @๙ ตุลาคม ©๑๐ ถวายพระราชกกึลในการเจ),ล่ม 

พระชนม์พรรษา 

ฉบบ ๒ ว่าเจำพระยาพลเทพ ที่สมุหพระกระลาโหมขํ้นไปจำราขกๅ7 

แลภาษีอากรเมืองนครเชียงใหม่ ภาษียาสบเงินขํ้นอีก ๕๐๐๐ รเบย 

ด0า)^ 



ฉบบ ๓ วาพระยารฅนวนาเฃฅรเ31องเชียงราย ปว่ยเปนโรคชรา 

วนท ๒๕ ตุลาคม ๑๑0 ถึงแก่กรรม อายุ ๗๓ บ ไค้ยกศพ!ส่หีบไว้แลว 

พระยานรินทรราชเสนี นำบอกกรมพระกระลาโหมขํ้นอ่านกราบ 

บ"งคมทูล ๕ ฉบ*บ 

ฉบ"บ ๑ บอกเจำห31นเสมอใจราช ฃ็าหลวงหวเรชีองผ่'ายทเลฅวนตก 

ลงว่นที่ ๓๑ ตุลาคม ๑๑๐ ว่ารว้ท"องฅราข็นไบ่ว่า มิศเตอรวิลลิกนายช่าง 

จะออกไปทำการสายโทเลข การก็ถึงแบ่ดเตือนมาแล"วหาเหนออกไปไม่ 

นายจงใจภกคิ้ก็ไค้มาเบิกเงินเตือนแลเบยเลั้ยงไปเตือนละ @๐๐ เหรียญ 

ทกเตือนหาได้ทำการไม่ เหนว่าการสายโทเลขไม่มีฃำหลวงประจำรออยู่ก็ได้ 

ถ"ามิศเฅอร์วิลลิกออกไปเมื่อไรจึ่งวะฬัคนไห้ทำต่อไป 

ฉบ"บ ๒ บอกเมืองระนอง ลงว”นที่ ๖ พฤศจิกายน 
' VI 

® © 0 .) ำ ค้ 

ส่งเงินอากรตืบกผืายพระราชวำบวา จิานวนบีกุน ๏๐ ช่ง ป็ชวค ®๐ ช่ง 

ไค้นำเงิน ๒๐ ช'งฝากแบงก์เมืองบิ'นงแลว 

ฉบ”บ ๓ บอกเมืองไชยา ลงวนที่ @๐ ตุลาคม ®®๐ ว่าเลขส่วยไม้ 

กระคานบ ๑๐®' เงน ^ ชง ตาลง ๒ บาท ๒ ลลง มอบใหหลวงอุค1าคุม 

เข"ามาส่ง 

มอบให้หลวงอคม 

กุมมาส่ง 

ฉบ”บ ๓ ว่าเลขรกษาสวนลิ^บี ®®®' ”■^ มอบให้ 

หลวงอคมกรมการกุ3นชงนร^'^ 

๑๓)^ 



พระยาสุรินทรเสนีนำบอกฤ73^พ7ะกระลาโหมผ่ายพระราชวงบวร 

ขนอานกราบบงคมทูลฉบบ 5, บอกเมืองสงขลๅ ลงๅ'นที่๒๕ตลากม ๑0๙ 

๗ 

วาภาษคบุกเมยิงยลาบี ๑0๘ เงิน —I- ได้มอบให้หลวงอุร่กษ์กฤษภาคย์ 

กรมการกุมเข่ามาส่ง 

จรงมพระราชคารสส*งพระยานรินท7ราชเสนํว่ๅ นายจุงใวภ่กดิน*ในล่า 

กเผลอตวอยูเปล่า ทู ให้หาตวกลบเขามาเสียเลิก แลวให้ถามกรมโทรเลข 

ดเสยหนอ่ยหนึง ว่าอีกส*กกีเดือนถึงขิะพๅคสายถึงเมือง/ๅเลิจุ) 

แลวมพระราชคำร”สควยพระยาวุฒิการบก พระสงฆที่จุะสวดมนต์ 

ในงานรบพระสุพรรแเบดิครงนีเปนส0งคราๅ‘[ห้*ฐำแคํ-)^ร2ง)ๅ,2)ๅก^^มื‘[บฒิ 

แต่พระราชากณผู้นอยนนแบ่งกราวลใ;งาน แล’วพระยาวุฒิการกราบบ่ลิคมบล 

ถามวาจะใชพระหวเมองสเ'เไมดอง ^ช จงดารสวาตองใชควย เพราะ'ซอง 

เครื่องไทยทานเปนการดี ทู 

I ๘ ?^ 

วนทรชกาล ๘๔๔๓ ว'น ๕ฯ ๑ คา บเถาะตรศฦ 

4ใ^ 1^๓ ชิเใ44ใกิเ^ ๑๑๐ (ใ^,กี, 1ตุ0(5;๓(5;) 

ไม่เสด็จออก 

๑?^อ 



วนทรชกาล๘๔๔๔ วน๕ฯ®คำ บเถาะตรศก็®๒๕๓ 

วนท ๒๔ ธ‘นวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกชนนางฅามเคย พระยานรินทรราชเสน 

นำบอกกรมพระกระลาโนมขนอ่านกราบบํงืคมทล ๔ ฉบํบ 

ฉบบ ๑ บอกพระยาศรีสรราชภํกดี ฃาหลวงหำเมืองผืายทเลตวนฅก 

ลงวนที่ ๗ ธํนํวาคม ๑๑๐ ว่าพระยาศรีสรราชภํกด็ ได้ส่งเงินภาษีผล 

ลงวไเที่ ๓๑ ตุลาคม ๑๑๐ ถวายพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนม์พรรษา 

ฉบ*บ ๒ บอกเจำหมื่นเสมอไจราชฃ็าหลวงหำเมืองผายทเลฅะวนตก 

ประโยชน์เมืองภเก็จ บี'®๐๙ เงิน'* I เหรียญ นำฝากแบงก 

ฉบไ] ๓ ว่าพระยาศรีสรราชภ”กดีจะกลไ]เขามากรุงเทพ ได้มอบการให้ 

พระนราธิราชภกดี เปนผ้ส่งบาญชีเงินตามทองตราแลว 

ฉบไ]๔บอกเมืองพำงา ลงวนที ๒๘กนยายน ®®๐ ถวายพระราช 

กศลในการเฉลิมพระชนม์พรรษา 

จึ่งมีพระราชดำร”สสำพระยากรีลิงท'•ท'^'^'^ พระยาวเสศไชยชาญ 

เมืองอ่างทอง มใบบอกลงมา‘ขอฃาหลวงชนไปวิ^าร“ตุ'าา^ การทผจะเปน 

ฃาหลวงได้นนก็มีอยู่นอยตว ฅํองไปราชการในที่ต่างๆทามีตวไม่ ที่ทรง 

พระกรแเาโปรตเกลา 'วตงเจาเมยิงกรมการไาก''ทอ^าทาท'^'ทไกช^ช 

ราษฎรแลเปนพระเนตรพร“ลวิา'ล^™งาาาวิ’'^''ต่''^ ทีเกิดการตุ้รำยฃึนมี 

บอกลงมาชเยิ‘ยาทลวงชท .ปชาระ ถาอยางนนจะตงเวิาเมยิงกรมการไวทาไม 

ให้พระยาศรีบยิกกกั-แต่าพร“^าง^'า*'างต่ 

(จิ) (จิ) 



แลวพระยาศรีกราบบงก3]ทูลว่า เจาพระยารฅนบดินทร!3ง่อย่ขั้นไป 

วดไชยโย จึงคำรสสั๋ง์พระยาศรีถำอย่างน'นเห้ทำฅราขั้นไปถึงเจ็ๅพระยา 

รฅนบคินทร 

เสียบำง 

ห้เจาพระยารฅนบดินทรหาฅ่ๅพร“ยาอ่างทธงนาว่ากล่าว 

เวลา ๕ ท'มเสศเสด็จขั้น 

^ I เ^^ 
วนทรชกาล ๘๔๔๕ ว'น ๖ ฯ ๑ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕0, 

ว'นท ๒๕ ธ'นวาคม ร,ศ, ๑๑๐ (พ.ศ, ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทู่3าเสศเสด็จออกขุนนางฅามเคย พระมนฅรีพจนกิจนำบอก 

ในกรม3เหาดไทยขั้นอ่านกราบบ่งคมทล ๒ ฉบ“บ่ 

ฉบบ ๑ บอกพระยาศรีพิทกษฃิาหลวงเ3ถึองข'ฃนธ์ ลงวน์'กี่ ๒0 

กนยายน ๑®๐ ถวายพระราชกุศลในการเฉลิมพระชน3ง์พรรษา 

ฉบบ ๒ ว่ามีอายผู้รายปลนราชวงษเมืองเขมราฐกี่เมืองสิงขรภม ชึ่ง 

เบา 

ออกมาจากกรุงเทพ ได้ตวอบ่ย เทบ I มาถามให้การสารภาพรบเบึนสํดิ 

อง I 
นำชองกลางไค้ถาดหมากคนโทเงินฃองพระราชทาน 

พระยานรินทรราชเสนี นำบอกกรมพระกระลาโหมขั้นอ่ามก7ๅบ 

บงคมทูล ๔ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกพระทรงสุรเดชฃ์าหลวงเมืองราชบรี ลงว“นํกี่ ๒0 

พฤศจิกายน ๑๑0 ถวายพระราชกุศลในการพระราชทานผ็าไครกเนคูฏกไบ่ 

ทอดวดศรีสริยวงษาราม 

๑?:5เส!) 



ฉบํบ ๒ บอก13^องเพชรบุรี ลงวํนที่ ๒๗ ตลาก33 ๑๑0 ถวายพระ- 

ราชกุศลในการพระราชทานผิาไฤรลเนออ)ๅไปทฎดๅก33'หาสมณารามว'ด 

คงคาราม 

ฉบบ ๓ บอกเมืองนครศรีธรรมราช ลงว‘น'ที่ ๑0 พฤศจิกายน ๑๑0 

ถวายพระราชกุศลในการพระราชทานผาไตรกเนออกไปทอดวืคพระธาฅ 

ฉบบ ๔ บอกเจิาหมื่นเสมอใจราช ฃำหลวงหำเมืองผืายทเลตวไเฅก 

ลงว'นที่ ๓๑ ตุลาคม ๑๑๐ ฃออนญาติต*งโรงพยาบาลที่เมืองภูเก็จ 

พระยาสรินทรเสนี นำบอกกรมพระกระลาโหมผืายพระราชวำบวร 

ขนอ่านกราบบ'งคมทลฉบ่บ ๑ ลงว'นที่ ๖ พฤศจิกายน ๑๑๐ ว่าพระยา 

ร'ตนเสรแจำเมืองระนอง ส่งเงินอากรดีบุกผายพระราชวำบวร บื่กุนนพศก 

๑0 ช'ง บชวดส”มฤทธิศก ๑๐ ช”ง พระยารฅนเสรเได้นำเงิน ๒0 ช'ง 

ฝากแบงก์เมืองบี'นงแลำ 

จึ่งมีพระราชดำร'สส'งพระยานรินทรราชเสนีว่า โรงเมืองภูเก็จเขาฅง 

โรงพยาบาลนนเปนการดีแลว แต่หมอที่จะเอาออกไปรเากกรุงเทพฤาจะ'■อา 

ที่นอกให้ปฤกษาด3า'บ่กรมศึกษา แลให้วอขอบงอ่บ่สำหรบกรมพยาบาลไป 

จากกรงเทพ ลาในกรงเทพจดขอบงคบอนใดขนใหมกใหรุไปลง'■มองภู'■กา' 

ควย [,ฦๆ]ง!รงเห้เยาไ-]บ่สไต่)ไที่'ฟ่'!^^ ไาว^ 

ฅ็องมาเมืองภเก็จ 

แอวคารฟิอามเจาไ-เว^‘จ"ไ^^'^"ไ ไงมอไ^!ออก!!]ำ]อูออไ/เวเมองไต่)ไต่)มเงไต่) 

เมือนแลเบยเลยงทุกกนไม่ใช่ฤา หม่ฒเจ"ประภากรกราบบํช่™ทูลม่าม่ 

ทกกน จึ่งคำรทูเส่งพระยานรนไารรา^^กบก^ นแนพระยานรนทรใไงมกรา 

ออกไปถามก ว่าเมืองไหนไงภกไก้เร^ก^ก^ก^®ใ^บ^'^ ใหเจาเมองกรมการ 

บอกเขามาใหชคเจน ถทูไม่เรืยกเอาก็แล"วไปฤา^"ย^'^อาบม่^^^'^เ^อ^ 

๑/ส) 



เขาออกฃองเๆเาเห้ ไม่กิคหกเงินหลวงแลเงินช่วยในโ7งพยาบาลก็แลว!!] 

ถาเอาเงนหลวงแลเงินในโรงพยาบาลออกซืยิจุ่ายใช้ให้ก็ใบ้เวียฤก็เฏๅคืน 

เงินชวยในโรงพยาบาลทใบ้เรียอ!)ๅล่งอ7มศึกษา 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขั้น 

วนทรชกาล ๘๔๔๖ วน ๗ ฯ ๑ คำ บเถาะฅรศก ด๒๕๓ 

วนท ๒๖ ธํนวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วนนเจาพนํกงานจดพระสงฆ วคเสนาศนาราม กอพระพรหม 

เทพาจาริย์ ๑ ถานานุอรม ๒ พระอนดํบ ๗ รวมเปนพระสงฆ์ ๑ 0 รป 

ที่จะได้รบผำไฅรแลเครื่องบริ๚าร ขั้นไปจำพรรษาอยู่วคบ่อหํก็แๆ]วงเคือง 

ตาก มาคอยอยู่ทีพระทีนำจกรกรีมหาปราสาทดำนตว'!เออก 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสดจออกทรงถวายไตรแลเครื่องบริๆ)าร แก่พระสงฆ์ 

๑ ๐ รูปทำแลว ทรงถวายจตุบจจ่ยเปนรากา ๒ ช่ง แก'พระพรหมเทพาจุาคืย์ 

แลวพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนา อติเรก ถวายพระพรลา แลวเสด็จุขั้!เ 

วนนมีทรงเครื่องใหญ่ดำย 

วนทรชกาล ๘๔๔๓) วน© ฯ ๑ คำ บเถาะตรศก๊ ๑๒๕๓ 

วนที่ ๒๓) ธนวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกขุนนางตามเกย พระยาศรีสิงหเทพนำบอฤ 

ในกรมมหาดไทยขั้นอ่านกราบบ่งกมทล ๓ ฉบบ 

(จิ)0^ 



ฉบบ ๑ บอกพระภกคีณรงกฃาหลๅงที่ ๒ ห่วเมืองลาวผ่ายตร่นออก 

เฉยงเหนอ ลงวนท๊ ๒๘ กนยายน ๑®0 ร่าเรือ บำรงบรทิศ พานิชว”ฌนา 

ไค้ใช้ขิกรเคินเมลในลำนำพมูนจุาลเมืฎงฏิบล-3ๅชฐๅหี จุนถึงตำบลท่าชำง 

แชวงเมืองนครราชสีหมา ค่าโดยสารคนหนึ่งเงิน ๘ บาท ค่าบนทกสี่งของ 

หาบละ —เ^ 

ฉบ”บ ๒ บอกเมืองสุพรรณบุรี ลงวไเที่ ด๕ ธนวาคม ๑๑0 ว่า 

ฅํ้งแฅ่วไเที่ ๑ จุนวไเที่ ©๕ ธไเวากม มืผ้มาพ้องกวามนกรบาล ๓ เรื่อง 

ฉบ”บ ๓ บอกเมืองพิจิฅร ลงร่นที่ ®® ธไเวาคม ๑๑๐ ว่าหมื่น 

สนทรก"บราษฎร ๆ)อที่ผกพ*ฌเสมาว'คบ*านทนง ยาว ๑® วา กว*าง ๙ วา 

พระยานรินทรราชเสนี นำบอกเวิาหมื่นเสมอใขิราชชำหลวงหำเมือง 

ผายทเลฅว"นฅกขั้นอ่านกราบบำกมทูล ๓ ฉบบ ลงวนทิ ๒ช้: พฤศจิกายน 

® ® 0 

ฉบ*บ ๑ ว่าขนพิทักษสมบ"ดนำบาญชี เงินทีกางเจุาภาษีนายอากร 

©๔๕๗๖๖ 

๓๓ 
เหรยญ อย่ตํ้งแฅ่บิ'รกาส"บเศกีศ ลึงบี ® 0®' ^ ^ เปนเงน 

ตงจำหน่าย ตายหนีมืฅวบาง 

ฉบบ ๒ ว่าพระยา^าชภ ก^ สงเงนภาษฅอเวอนแมนค เมอง 

ภ เก จ จำนวนเคอนกมยา^^ 

แบงก์เมึเองบิน์ง นสว 

๒ 0 ๙๓๘ 

๗๖ 
เหรียญ ไค้นำฝาก 

๑(ะ;/(^ 



(I/ 

ร 

ฉบบ ๓ ว่าโปลิศ ๗ กอง คน ๒๖คน แฅ่บื'นที'จุ)ะใช้!ห้โปลิศ 

กษาหาพอไม่ ฃอบืนออกไปเพ็่มเติม 

จงมพระราชคำรสสํงพระยานรินทรราชเสนีว่า ถ๎าพระยาศรีสรราช 

ภกอกลบเขามาแลวให้สอ!)ถามดเสียหน่อยรายเงินภาษีอากรท้คทีงน*น 

รายทีจะๆ]อบืนให้ไว้สำ'หริปริก!)างาชกางนไค้ให้พระเจำ 

นองยาเธอ พระองคเจาโสณบณฑิฅย์มีหน*งสือออกไปถามดแลิว้ ว่าคือที่ 

โปลศเมองภูเกจน*น่มนเปนจุน!เางแขกปาง ม*น่จะร”ปทำการก*ปเราจริง ‘ภู 

ฤๅจะไมจริงให้พิจารณาดู หนอ่ยๆ]อเครืองอาวุธไปให้ม*น่ถือม*น่จุ!เอาเครือง 

อาวุธน*นกลบเขามาส้กบเรา ให้พระยานรินทรม่ตราดอบออกไป ว่าไค้มี 

พระบรมราชโองการให้พระองค์โสณบ*ณฑิตย์ถามออกไป่ ถำม่น์เป่นการ 

เรียบรอยดี จะเอาอะไรบำงก็ให้บอกขอเขำมา 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขํ้น 

วนทรชกาล ๘๕๔๘ วน ๒ ฯ ๑ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๔๓ 
, ด๓ 

วนที่ ๒๘ ธํนวาคม ร,ศ, (5)6)0 กิ[* 

ไม่เสด็จออก 

วนทรชกาล ๘๔๔๙ วน ๓ ‘^® คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๔๓ 

วนน ๒๙ ชินวาคม ร,ศ, ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

ไม่เสด็จออก 

๑๘๖ 



วนทรชกาล ๘๔๕๐ วน (5 ฯ 5) คำ บเถาะตร้ศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๓๐ ธนวาคม ร,ศ, (พ.ศ. ๒^^๓๔) 

ควยเมอวนท ๘ ตุลาคม ๑๑0 เวลา ๒ ท'มเสศ ฝนตกพยหพํคแรง 

ฅองยอดพระทน*งจกรกรมหาปราสาท ดานฅวนตกหกหลคลงมาถกสิงห์โต 

หินทื่น่าประตูพระที่น”งตุสิตมหาปราสาทคอหกคํ'ๅหห์ง โปรคเกล" ๆ โห้กรม 

โยธาธิการฅรวจดูได้ความว่า โคนไม้ทียอดน*นคลอนอย่แล"ว เพราะช่าง 

ก่อสด้างเดิมทำไม่แน่นหนาแๆ)งแรงเมือถกลมพยหพ*ดกลาจึ่งห*กตกลงมา 

บ*ด้นโปรดเกล็า ๆ ไห้กรมโยธาธิการทำยอดขนใหม่เปนการแล"วเสร็จ จึ่ง 

โปรดเกล" ๆ ให้เจ"าพน"กงานจ'ว่าการพิธีที่จะยกยอดพระที่น’งจ*กรกรีมหา 

ปราสาทค"านตว'นฅกตามธรรมเนียมสืบมา เวลา ๒ ทุ่มเสศโปรดเกล"า ๆ 

ให้สมเด็จพระเด้าสกยาเธอ เด้าพ้าชายมหาวชิราวุธเสด็จไปจุดเทียนเครื่อง 

นม*ศการ ที่พระท้น'งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท พระสงฆ์ ๑๐ รูปจะไค้เจริญ 

พระพทธมนต์ มีหม่อมเจ"พระพุทธบาทบิ'ล*นทีธรรมเจดีย์ นำเปนประธาน 

ว'นทีร'ชกาล ๘๔๕ส วน ๕ ฯ๒ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

ว'ไ4ที ๓® ธ็ว่เวาคม ร,ศ, ด®๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเช"าโมงเสศในระหว่างพร“ฤก^ โปรดเกลาฯให้สมเดจพระ- 

ลกยาเธอ เจาพาชายมหาวชราวชิ ออกทรงเวิมแลวทรงชกเชอกยกยอด 

สิตมหาปราสาทตามประเพณ์พระส^^ที^'^^^'^''^'' พระท้นงด 

พน*กงานก็ประโคมเครืองตุริยรงตม'^^ แลวพระสงฆกไครบพระราชทานฉน 

แลวถวาย'ชองเครืองไทยทร''รต'รม 

ไม่เสด็จออก 

๑ (ท) 



วนทรชกาล ๘๙๕๒ วน ๖ ฯ ๒ คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๑ มกราคม รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (วา.คโ, ๒๙๓๔) 

เวลาเชา ๒ โมงกบ ๙๗ นาที สมเค็จพระนางเจทีพระบรมราชเทวี 

ประสฅร สมเคจพระเจาลกยาเธถู เจาพาชาย (มหิคลอกลเดช นเรศวร 

มหาราชาธิบดินทร จุฬาลงกรณนรินทรๅ7าง?าร สมบรณ์เบญจพรสิริสวสด 

ขดฅยว เรภโตสุชาด คุณสงกาศเกียรติประกรเบ^ ลกษณวิจิตรพิสิษ^บรษ 

ชนุฅมรฅนพฌนศกด อกรวรราชกมาร) 

วนนีไม่เสด็จออกฃนนาง 

วนทรชกาล ๘๙๕๓ วน ธเ)ฯ๒ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๒ มกราคม ร‘ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๙๓๙) 

VI * (๘ 

เมเสดจออกๆ)นนาง 

วนทรชกาล๘๔๕๙ วน®ฯ๒คำ บเถาะตรคก็๑๒๕๓ 

วนน ๓ มกราคม รตนโกลนมรศก ๑๑0 (พ,ศ, ๒๙๓๙) 

ไม่เสด็จออกฃนนาง 

วนทรชกาล ๘๙๕๕ วน ๒ ฯ ๒ คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒^5ก 

ว‘นที ๙ มกราคม ร‘ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๙๓๙) 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จออกขุนนาง พระศรีเสนานำบอกโนกรบ 

มหาดไทยข้นอ่านกราบบ*งกมทล ๗ ฉบ*บ 

๑(ะ:/๘ 



ฉบบ ๑ บอกเจาพระยาพลเทพ ๆ ที่สมหพระกระลาโหม พระยาไกร 

โกษาข์าหลวงเมืองลาๅเฉียง ลงวไเที่ ๒๙ ตลาคม ร,ศ, ๑®๐ ว่าไค้เลิก 

เก็บค่าหกหลงกาเรือนตามทองฅงาแล‘ว คงเก็บแต่ภาษีเบ็จเสร็จตามเดิม ฯ 

ฉบบ ๒ ว่ามืฅราส่งเครื่องราชอิกึรืยาภรณ์ ชนที่ ๔ ภษนาภรณกบ 

เงินฅรา ๕ ช'ง ให้พระราชทานแก่หลวงสรสิทธยานการตามความชอบทีไป 
น ^ Vเก่ 'ห้^ 

ชแจงอธิบายพระราชอาณาเรเตร ได้พระราชทานตามท’องตราแลว ฯ 

ฉบ'บ ๓ บอกนายจ่ารงๆท้หลวงผ้ช่วยราชการเมืองลาวกลาง ลงวนที 

๑๑ ฅลาคม ร,ศ, ๑๑๐ ว่าพระเจ’าน’องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ 

ร'บส'งให้ส่งจ่าโผนวี่งชงไชยกไเ'ธุนหมืนสองคนซึงมิไค้มารบราชกาวโคยสุวิงิ^ 

ลงมา ณ กรงเทพฯ 'ร 

ฉบ'บ ๔ บอกเมืองนครนายก ลงวนที ๓® ตุลาคม ว่าช’างที่ไปส่ง 

พระเจ’าน’องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ เมืองนครราชสีห์มาลมฅว ® 

ไค้ต'ดหางส่งลงมาด’วยแลว 

ฉบ'บ ๕ บอกกรงเก่า ลงว*นที่ ๗ พฤศจิกายน ๑® ๐ ว่าวนที่ ๑ 

พฤศจิกายน มือ’ายผู้ร’ายประมาณ 
(ซิ (^ 

© ๖ 
คน ปล’นเรือนนายอ่มเก็บเอา 

๒๘ 

ทรพย์สี่ ง^องไป รวม เปนราคา 

ยงสืบจบฅํวหาไค้ไ^' 

® ๐ 

& ๑ 
แลวอายผ้ร'ายหนไปทางมืป็งอารหคร 

ๆ 

ฉบ'บ ๖ บอกเมืองปราจิณบุรี ลงวนที่ ®®' พฤศจิกายน ®®๐ ว่าไค้ 

ให้กรมการคุมควนายสาน ซึ่งนายตนหาว่าเอาบีนยิงนายแค่นตายไปถวาย 

พระเจ’าน’องยาเธยิ พระองคเวิาสวสตโ^นน*’®'''น^'^ 

0 



พระยานรินทรราชเสนี นำบอกกรมพระกระลาโหมฃนอ่านกราบ 

บงกมทล ๕ ฉบริา 

ฉบบ ๑ บอกเมือง!ชยา ลงวนที่ ©๑ ตุลาคม ๑๑0 ว่าได้นำฅว 

นายกองมาเร่งส่วยนำรก บื่ ๑๐๙ ได้นารก ๙๕๐ ทนานมอบให้กรมการ 

คมเ'ช้ามาส่ง 

ฉบบ ๒ ว่าเงินค่านาบี่ชวดสไ)ฤทธิศก ได้ส่งเฃำมาแค่ก่อน ๒ ครํ้ง 

เงิน ๖๐ ช’ง กรงนีอีก ๑๙ ช’ง ๒ บาท ๓๒ อ’ำ เสร็จสํ้นจำนวนเงินนา 

ฉบบ ๓ ว่าค่านาบี่ ๑0๘ ไค้ส่งแต่ก่อน ๒ กร’ง เงิน ๗๐ ช’ง ไค้ 

ส่งกร’งนีอีก ๓๘ ช’ง ๖๒ บาท ๔๘ ค่ำ เปนเสร็จสนจำนวนเงินนาแลว 

ฉบบ ๔ บอกพระยาศรีสรราชภก่ดี ๚าหลวงหำเมืองผายทเลตว'นตก 

ลงวนที ๑๕ พฤศจิกายน ๑๑๐ ว่าได้มอบถาดหมากคนโททอง สกประกำ 

ทอง กระบีบ’งทอง สปทนกน ๑ ฃองพระยาภเก็จที'ถึงแก'กรรมให้หลวง 

พิมลกมเ'ช้ามาส่ง 

ฉบไเ ๕ บอกเมืองประจวบกิรีช่นธ์ ลงวนที่ ๗ ธ'นวาคม ๑๑๐ ว่า 

เดแตงกรมการคุมเงนคานาบ ๑๐๙ เงน ๔ ช*ง ๔๑ บาท ๕๖ อ^ เ^ปม, 

เสร็จสํ้นจำนวนเงินนาแลำ 

จึงมืพระราชดำรสส่งพระยาศรีสิงหเทพว่า จ่าโผนวี่งชิงไชยนนเๆ)า 

เอาคำส่งลงมาแลำ ให้เอาตำไปสอบถามด ว่าคนที่กรมหมื่นสรรพสิทธิ ๆ 

ส'งให้ปล่อยแลำทำไมจึ่งไม่ปล่อย 

แลำพระยาศรีสิงหเทพ นำหลวงสมรรคสโมสรยกระบ*ฅรซำยผๅย 

พระราชว'งบวรฯ กรุงเก่ากราบถวายบำคมลากล’บออกไปรกบารๅชอๅ7 

บำนเมือง โปรดเกลาฯ ให้พระราชทานผำพรรณ,น่งห่มตามสมควร 

6)^0 



แลวพระยาสหราชเฤโช'!ชย กราบถวาย!]!3คมลายืนชิงช*า วึงมีพระ- 

ราชดารสควยพระยาสหราชเค!ช'!ชยว่า คนไม่ภอกระบวนแห่ถ็ฃยิเคูาทหาว 

ช่วยเๆ)าบาง แลวโปรดเกล*าๆพระราชทานส*ญญาบฅร ๓ นาย ให้วหมื่น 

ประธานมณเฑียร เปนพระสำเร็จสมบ้ฅิ มีตำแหน่งราชการในพระคล*งมหา 

สมบต ผืายพระราชว*งบวร ๆ คงถือศกดินา ๘00 

ให้จ่าหาวยทธการ เปนพระคิริไอสวรรย์ มีตำแหน่งราชการใน 

พระคลงมหาสมบ*ฅิผายพระราชว*งบวรฯ ถือศ*กดินา ๑000 

ให้จ่าชำนาญท”วค*าว เปนหลวงโกษากรวิจารณ์ มีตำแหน่งราชการ 

ในกรมพระคล*งมหาสมบ*ฅ ถือศ*กดินา ๖00 

เวลา ๕ ท่มเศษเสด็จฃน 

วํใ4ทร*ชกาล ๘๔๕๖ วน ๓ ฯ ๒ คำ บเถาะตรศก ®๒๕๓ 

ว”นท ๕ มกราคม รตนโกสนทรศก ด®0 (พ.ศ. ๒๘๓๔) 

เวลา เชา ๔ โมงเศษโปรด เกลา'ร ใหพระ เจาลูกเธอ พระองคเจา 

บรฉฅรไชยากร เสดจออกทอดพระเมครกร^มา'เ^พระยาฟิหราชเดโชไชย 

ยืนชิงช*าที่พระที่น*งสทไธยสวรร^ค''รแ 

เวลา ๔ ท'มเศษเสด็จออกประศก'คีค®ค™''^'^แดหามราชการ 

สิงใดไม่ โบเรศเกล*า ๆ ให้พระราชทา'มเก^''^รค^ก''ค'ค'''’^'^'ค'^ '■'^'^ 

สนเงิน ช’ง บาท เ'^ล'' ๒ ยามเศษเสด็พึ'' 

0 ^ (จิ) 



วนทรชกาล ๘^5๕๘ ๅน (2^๒ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๖ มกราคม รตนโกลินทรศก ©๑0 .ศ. \^(^0(^') 

เวลายำคำเศษเสค็1ออกพระทีนํงชุกรก7มหาปราสาทม๚ฅว*นออก 

พระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการเสนาบดีว่าการต่าง 

ประเทศ นำ เซอ เอค เวิคโอมนเล ตระลาการใหญ่เมืองสิงคโปร์ ๑ แล 

เกอลแนล เปอต*น บราวน์ นายทหารมึนใหญ่อ*งกฤษ ๑ รวน ๒ นาย 

เฃำไปเผาทูลลอองธุลีพระบาท มีพระราชปฏิส่น^ารไฅ่ถามควยตามสมควร 

แล’วพระเจำน*องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ก็นำ เซฏ เคค 

และแลเคอลแนลออกมาจากทีเผา แล'วเสด็จพระราชคำเนินมาประทีบ 

พระที่น*งดุสิคาภิรมย์ โปรคเกล'า ๆ ให้เดินกระบวนแห่สวนสนาม แต่นำ 

พระท้น*งดุสิดาภิรมย์มาน่าหองเวรชาวว”งถึงพระที่นํงคามวณพิใม^ซ!],ๅ^ๅ 

ภอสํ้นกระบวนแล'วเสด็จพระราชดำเนินมาประท”บพระทีนํว่อาม,!;!ทีเ!)!,ทุเ 

ปราสาท ทรงร*บพระกรพระเจำลูกเธออย่างสวนสนามแลำ เวลาทีมเศษ 

เสด็จขน 

อนึ่ง ในเดือน มกราคมนึ่ สมเด็จพระเชุำลูกเธอ เจำพ้าชายบริพ”ฌนํ 

สุขุมพ่นธ์ สมเด็จพระเจ'าลูกเธอ เจ'าพ้าชายจ*กรพงษภวนารถจุะไค้แห่,”ทีVเระ 

สุพรรณบ*ต่รเปนสมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าพ้ากรมฃนท^งสองพ,-อ^ๆคํ 

โปรดเกลา ๆ ให้ซอมกระบวนแห่ตณเต่ว*'นที่ ๒ มกราคม จุแลีง ว่นที่ ๕ 

กรนถึงว*นที่ ๖ เปนการแห่สวนสนาม ดีอมืพระเจำลกเธอลงป,-ทีที 
I ' ^ 

ในพระท้น*งพุดตาลแลมีกระบวนทงฃำง เต็มที่ 
’ [น 

๑^เดป็ 



วนทรํชกาล ๘๔๕๘ าน ๕ฯ'๒ คำ บเถาะตาศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๘ มกราคม ร์ตนโกสินทรศก ด๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ เสด็จออกพระที่นํงสทไธยสวรรย์ โปรศเกล‘า ๆ 

ให้เดินกระบวนแห่พิธียมพวายฅามเคย เวลายากํ่าเศษสินกระบวนแลำ 

เสด็จทรงรถพระทีน”งใปประทบที่ตำหนกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ว'ดบวร 

นิเวศนวิหาร จนเวลายามเศษเสด็จกล'บ่พระบรมมหาราชวิง์ 

ว'นทรชกาล ๘๔๕สิ่ ว'น ๖'ฯ’ ๒ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว"นท ๘ มกราคม ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

ว'นน มีการสวนสนามฅามเกย 

เวลายาคาเศษเสด็จออกพระที่นิ'งจ่กรกรีมหาปราสาน แลวเสด็จ 

พระราชดำเนินไปประท'บ่ที่พระที่น'งอาภรณพิโมก"ปราสาท ทรงร'บ่พระกร 

ส่งพระกรสมเด็จพระเจาสกเธอท*งสองพระองกแสใ เวลาทุมเศษเสดจฃน 

ว'นที่ร'ชกาล ๘๔๖0 ว'น ต)^ฯ* ๒ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

ว*นท้ ๙ มกราคม ร*ตนโกสนทรศก็ ต®0 (าา•ศ- '^๔๓๔) 

เวลา ๔ ทมเศษเสกจออกช"แ'แาง พระกรเสนา'แาทอกในกรม 

มหาดไทยข็นอ่านกราบบ้งกม'กูก ^กก 

ฉบ'บ่ ๑ เมืองเพชรบรแเ สงวนท ๖ ธนว เคม ด®0 วาไดแฅงให 

หมืนภํกกกรมการ คมเศรองราชบรรภเากา'าก ด®๘ ซอนดอก 1อ ทอแ 

๑๓ 



ฃผงหนก ®0 ช'งรีน แหน่ง ๑0๐ ชลอม เนยม ©๐0 ชลอม เสื่อลวด 

®๔ ลวค ลงมาทลเกล'าๆถวาย 

ฉบบ ๒ บอกเฐสื่องฉะเชิงเทวา ลงๅน่ที่ ๙ ธนวากม ๑๑0 ว่า 

เจาอธการทนกบวาษฏิวฃคูชิเผเๅา^^เ^^3ฏ^เ^เ^^ ๑® วา กว'าง 

๗วา 

ฉบบ ๓ วานายชุนดี อำแดงแป ฃอท๊ผกพ’ฒเสมาว็ดบกบ”นจุนดี 

ศรทธาราม ยาว ©๑ วา กวาง วา 

ฉบบ ๔ บอกเมืองกำแพงเพชร ลงว”นที่ ๒ พฤศจิกายน ©๑0 ว่า 

พระยากาแพงเพชรกบภรรยา ฃอทีผูกพ'ฌเสมาว”ดบาง ยาว ^ วา ฦชิๅง 

๑๐ วา 

ฉบบ ๕ ว่านายยงกบราษฎร ฃอที่ผูกพ”’ฒเสมาว'ดบ่อถา ยาว •าา 

กวาง ๑๐ วา 

‘เว1บบ ๖ บอกเมองอางทอง ลงวนท ©50 ธนวาคม ©©0 วา 

เจาอธิการข่อยกบราษฎร ฃอที่ผูกพ”’ฌเสมาว”ดข่อย ยาว @(1; วา ฦชิกํ^ ดู^ 

ฉบบ ๗ บอกเมืองนครสวรรค์ ลงว*’นที่ ๑๕ พฤศจิกายน @๑0 ข่ๅ 

เจาอธิการบนกบราษฎร ฃอทีผูกพฌเสมาว”ดช่องลม แฃวงเมืองบรรพด 

พิไสย ยาว ๙ วาสองศอก กว'’าง ๖ วาสองศอกคืบ 

ฉบบ ๘ ว่าเจ"าอธิการสิงก'บราษฎรฃอที่ผูกพ”’ฌเสมาว”’ดเนี่มฃํ้เบคืก 

แฃวงเมืองบรรพต ยาว ๙ วาสองศอก กว'’าง ๖ วาศอกคืบ 

ฉบบ ๙ ว่าเจาอธิการแฉ่งวดเนี่นมฃามเตย แฃวงเมืองบรรพต 

พิไสย ฃอทื่ผูกพฌเสมาว’ด ยาว ๙ วาสองศอก กว'’าง ๖ วาศอกคืบ 

6) (2! 



พระยานรนทรราชเสน นำบอกกรมทระ]าระลา‘[ห}] ฃนอ่านกราบ 

บ้ง์คมทล ๓ ฉบไ] 

ฉบบ ๑ บอกเจาหมืนเสมอใจราชฃ็าหลวงหวเมอรผ่'ายทเลฤๅนํฅก 

ลงวนท ® ธนวาคม ๑@๐ ว่าได้มีหนงสือไปเตือนผ้ๅๅราชการซึ่งทำภาษี 

อากรเมองรนอง ตอบมาว่าได้จ่ายราชการฅามทไ)งฅราได้ส่งบาญชีเฃำมา 

กรุงเทพๆ 

เมืองตก”วทุ่งได้นำเงิน ๑๔๔00 เหรียญ ฝากแบงก์เมืองบี่น”งแลว 

ฉบไ] ๒ บอกเมืองหลไสวน ลงว”นที่ ๘ พฤษภาคม ๑๑๐ ว่าตืบกอากรได้ 

จ”ดไว้คอยคลื่นลมสงบแลำ จึ่งจะคมเฃไมาส่ง 

ฉบไ] ๓ บอกเมืองถลาง ลงวนที่ ๑ ธนวาคม ๑๑๐ ว่าฃอหีบศิลา 

น่าเพลิงเผาศพพระยาถลาง (เกษ) 

จึ่งมีพระราชดำร”สด้วยพระเจไนองยาเธอ พระองค์เจไโสณบไแฑิตย 

ว่าพ”ฌเสมานนเห็นจะกว่าพนกว่าหมื่นแลว พระองค์เจไโสณบ’ณฑิตยกราบ 

บ”งคมทลว่าจะลองคิดบาญชีตว่าง'ะมีม''กนไ)ยเห่'เใอ แล้วดำรสว่ากรมศึกษา 

ด้คิด บาญชีถวายแล้ว แล้วร”บส”งถาม เล้าพา กรมขุนนริศราว่า ที่ตึกน่า 

ว”ดราชบุรณล้น เปนการตกลงกบมิศกาซีแล้วฤาล้ง เจ่าพากรมขุนกราบ 

บ”งกมทลว่ายงไมตกลง จงดารสวาเบ่นการหว^กาวมาก 

แล้วเจไพ้ากรมฃนก กราบบงดมพูลว่า กได้ทำไม่บางแลว ในเดอน 

ละ ๒๐๐ ช”ง แล้วดำล้สถามว่าเอาเงินที่ไหนห่า เจาพ้ากรมขุนกราบบงคม 

พูลว่าแบ่งมาจากหไงมิคซิก 

เวลา ๕ ท'มเศษเสด็จฃึน 

๑ ลิ่(^ 



วนทรชกาล ๘๔๖๑ าน ๑'^‘^๒ คำ บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

วมท ๑0 มกราคม ร'ตนโกสินทรศก ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔^ 

เวลา ๒ ทุ่มเศษ เสด็จ ออก ทรง ร*บชํ้น เครื่องโฅ๊ะที่พระที่นงดสิคมหา 

ปราสาท จนเวลา ๔ ท'มเศษเสด็จฃั้น 

วนท3ชกาล ๘๔๖๒ วน ๒'ฯ”’๒ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๑๑ มกราคม ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่ายพระราชาคณผู้ใหญ่ผู้นอย รวม ๓0 รป มีพระเจที่บรม 

วงษเธอ กรมสมเด็จพระปวเรศร์วริยาลงกรณ์ นำเม่นประธานบนพระที่น’ง 

คุสิดมหาปราสาท เวลา ๒ ทุ่มเศษเสด็จออกจดเทียนเครื่องนมศ่กๅร ทีว 

โปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จพระเจที่ลูกยาเธอ เจที่พ้าชายบริพ่ฌสฃมพ’ใเฐ์ สมเด็จ 

พระเจาลกยาเธอ เจาพาชายจ*กรกระพงษภูวนารถ ถวายไตรแพร ย่าม 

กำมหญ่บก พดรองบกเม่นลาย ฃองสมเด็จพระเจที่ลูกยาเธอทที่สองพระองด็ 

ถวายองคละ ๑๕ รูป แลวพระสงฆก็ถวายอดิเรกพระพรลากล*บ แลำ 

โปรดเกลำ ๆ ให้กอมมิดตี ที่ ๑ ไค้ร*บ่ชนลายคราม พํ้นกรามฃองผ้ที่นำมาตํ้ง 

แลว กอมมิดดิทง ๓ กองประชุมฅ่ดสินรางว'ลผกผที่ชนเหล่านนแลำเลว็จุ 

เวลา ๓ ยามเศษ เสด็จฃน 

ว“นที่รชกาล ๘๔๖๓ วที่า ๓ "ฯ^ ๒ คา นเถาะตรศก็ 

วนท ๑๒ มกราคม รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วนนเม่นวนแห่รบพระสุพรรณบฅร เฉลิมพระนามดามเคย ที่กล่าว 

๑ลิ่ไว 



มาแลว เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จุลงส่งพระกรฃางในแลิวเสด็จุ)ออกพระที่น์ง 

จกรกรีมหาปราสาท เสด็จทรงพระราชยานไปประท”บ่พระที่นํงอาภรณ 

พิโมกซปราสาท ภอกระบวนแห่ถึงแลิว ทรงร'บ่พระกรสมเด็จพระเจา 

ลูกยาเธอท'งสองพระองค์ แลบ่เสด็จขํ้นพระที่น'งดสิดมหาปราสาท 

เวลาท่มเศษเจริญพระพุทธมนต์จบ เสด็จลงส่งพระกรสมเด็จพระเจา 

ลูกยาเธอทบ่สองพระองค์ที่พระที่น'งอาภรณ์พิโมกฃปราสาท ภอกระบวนแห่ 

ออกประฅพิมานไชยศรีแลบ่ เสค็จฃนพระที่น'งจบ่รกรีมหาปราสาททรงรบ 

พระกรฃ็างใน 

แต่ก่เคียงกระบวนแห่คร^น สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาพาชาย 

บริพ'ฌน์สุขุมพบ่ธ์ ๖ ลู่ คือ 

ที่ ๑ พระยาภาสกรวงษ พระยามนตรีสุริยวงษ 

ที่ ๒ พระยาศรีธรรมราช พระยาราชวรานุลูล 

ที่ ๓ พระยานรินทรราชเสนี พระยาศรีสิงหเทพ 

ที่ ๔ พระยาพิไชยบุรินทรา พระยามณเฑยรบาล 

ที่ ๕ พระยาเพชรปาณี พระยาอรรคราชนารถภกคี 

ที่ ๖ พระยาไพบลยสมบคี พระยาสุรนทรราชเฟิน 

ลู่เคียงสมเด็จพระเจบ่ลูกยาเธอ เจบ่พ้าชายจกรกระพงษภูวนารถคีอลู่ 

ที่ ๑ พระยาสรศกคิมนตรี พระยาสีหราชเตโชไชย 

ที ๒ พระยามหาอำ!]ไธ^^ พระยานรรคนราชมานค 

ที่ ๓ พระยาราชประสิทธิ พระยาอนุชิตชาญไชย มาไต้วนหนึงบ่วย 

พระยาพิพฒน*!ห^^^^'^'’ 

๑ลิ่(ม่) 



ที ๔ พระยาไชยวิชิฅ พระยาสรินทรฦ'เไชย 

ที ๕ พระยาร่าแสนบดี พระยาบ'ระสิทธิศภการ 

ที ๖ พระยาราชโยธา พระยาเสนาภเบศร 

เวลายามเศษเสคจออกพระท้น"งคุสิดนหาปธาสๅท กอมมิดดี กองที่ ๒ 

รบชนเครื่องโฅ๊ะแลประชุมฅคสินรางวลเสง็จุแลๅ 

เวลา ©๐ ทุ่มเศษเสด็จขั้น 

วนทรชกาล ๘๔๖๔ วํน์ ๔'^'^๒ คำ บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

วไเที ๑๓ มกราคม ร่ตนโกสินทรศก็ (5) 0 0 (พ.ศ. เดุป็(5^00(ะ 

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเสด็จลงส่งพระกรฃำงเน แลวเสด็จออก 

พระที่น"งจกร่กรีมหาปราสาท เสด็จทรงพระราชยานไปประทบพระที่นํ่'ง 

อาภรณพิโมกฃปราสาท ทรงรบพระกรสมเด็จพระเจที่ลกยาเธอท*รื่สธง 

พระองกแลว เสคจฃึนพระทีน์งคสิคมหาปรๅสๅท 

เวลาทมเศษเจริญพระพุทธมนฅจุบ เสคจุลงส่งพระกร แล"วเสค็จุฃน 

บ่พระกรฃำงใน เวลายามเศษ เสด็จออกพระที่น"งดลิดมหาปราสๅ^ๅ 

โปรดเกลาฯให้กอมมิคตี กองที'๓ รํบ่ชนเครื่องโต๊ะคงประชุมฅดีสินรางริลิ 

แลวเสร็จ 

เวลายํ่ารุ่งเศษเสด็จขั้น 

๑๘ 



วนทรชกาล ๘๔๖๕ ๅน ๕ ฯ ๒ คั๋า บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
. 

วนท ๑๔ มกราคม รตนโกสินทรศก็ ๑๑๐ (ใ^0กิ[. 1ด0๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษลงส่งพระกรขำง!น แลวเสด็จออกพระที่นํง 

จกรกรีมหาปราสาท เสด็จทรงพระราซยานไปประท์ปพระที่นํ่งอาภรณ์ 

พิโมกฃปราสาท ทรงรไ]พระกรสมเด็จพระเจบ่ลกยาเธอท*งสองพระองค์แล้ว 

เสดจฃึนพระทีน’งดุสิดมหาปราสาท เวลาทีมเศษเจริญพระพทธมนต์จบ 

เสดจลงส่งพระกรแลไเสด็จฃนรไ)พระกรขำงใน 

เวลายามเศษเสด็จออกพระขื่น’งดสิคมหาปราสาท โปรดเกลไ ๆ ไห้ 

กอมมิคฅีกองที่ © ไค้รอเครื่องโต๊ะขื่คมกรงที่ ® นนลง กอมมิคดีกองที ๒ 

ด้คมโต๊ะใหม่แล*วเสร็จ 

เวลา ๘ ทีมเศษเสด็จฃ้น 

วไ4ที่รํชกาล ๘๔๖๖ วน ๖ '^ ๒ คำ บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 
เดุ0 

วไ4ท ๑๕ มกราคม รตนโกสนทรศก ดด0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเช็าโมง ® เสด็จออกพระท้นํงอมรินกรวินิจฉย แลวเสด็จทรง 

พระดำเนินไปประทีไ)พระที่นงๆสิคาภิรมย์ ทรงส่งพระกรสมเด็จพระเจไ 

3บ่/1ป็1ไโ®^ใ-]ใ'1411ใ/! 

าถึ^107^111-1ใ^^^1ฟิน 

พระทีนํงคสคมหาปราสาท 

๑ลิ่^ 



สมเด็จพระเจ็าลกยาเธอทํ้งสองพระองค์ เปลั๊องเครื่องทรง 

เครืองถอค ครนเวลาเช็าโมง ๑ ก'!) ๒๕: นาทีในระหว่างพระฤกษทรงจง 

พระกรสมเด็จพระเธุาลูกยาเธอท^สองพธเ;0งค์เสด็จุปธะที!)ทีสรงมา ณ เฃา 

ฃางพระท้น!)ดุสิคมหาปราสาทเสร็จแลๅ เสด็จมาส่พระแท่นทีสรงนาพระ- 

พุทธมนฅ เพคานมีฉฅร ๕ ชน ทรงหลํงนาพระพทธมนค์ พระราชทาน 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอท!สองพระองค์แลๅ โปรดเกลำๆให้สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชประทานนาพระพุทธมนค์ แลพระเจ!ราชวรวงษเธอ กรมฃน 

บดินทรไพศาลโสภณ สมเด็จพระเจ!นองยาเธอ เจ!พาภาณรงษีสว่างวงษ 

กรมพระภาณพ*นธุวงษวรเดช 

พระเจาน์อ์งยาเธอ กรมหมืนนเรศรวรฤทธิ กรมหมื่นศิริธ"ชล*งกาศ 

กรมหลวงเทวะวงษวะโรประการ กรมหมื่นสมมตอมรพนธุ กรมหมื่น 

นราธิปประพนธ์พงษ เจาพากรมขุนนริกึรานุว*ฅิวงษ พระองค์เจ!ไชยํๅ.เต 

มงคล แลวเจาพระยาร*ตนบดินทรทีสมหนายก พระยาภาสกรวงษทีเกบตรา 

ธิบดี พระยามนตรีสุริยวงษแทนที่สมุหพระกลาโหมถวายนาพระพทธมนค์ 

พราหมณ์ก็ถวายนากลดส*งฃ์ตามไสยวิธี 

สรงเสร็จเสด็จข็นพระทีน'งดุสิดมหาปราสาท ทรงเครื่องเฉียง 

พระองบาอย่างฃดิยราชกุมาร แลวทรงจูงพระกรมาประท!)เหนือพร;;เก!อ 

น่าพระแท่นมณฑล พระบรมวงบานุวงษ๚าราชการประชุมพรอมกน 

อาล*กษณอ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการจุบแลว โปรดเกลำ ๆ ให้ 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเสด็จเข!ไปน่าพระทีน'งทรงหล'งนาพร;;ม;;,ๅ 

แลทรงเจิมแลวพระราชทานพระสุพรรณบ*ฅร แลใบกำก!พระสพรรณบ!ร 

คำประกาศเฉลิมพระนาม แลเครื่องราชอิศริยาภรณมหาจุกรกรีบรมราชๅง;^ 

แลพระราชล"ญจกรแลวพระราชทานพระมาลาห้มตาด ประคำสายดึงพระ 

1^0๐0 



เครองรางทองคำ พานหมากเสๅยลงยๅ เคร์ธง!นลงยา หีบหมากเสวยลงยา 

กานำทองคำ ทีชาทองคำ พระแสงคาบยีบุนผึ้กลงยา พระแสงกระบี่สนปรุ 

ลงยา พระแสงกนหย"นเหมือนก”นท*งสองพวะองค์ 

กรไ!พระราชทานแลว สมเด็จพระเจาลกยาเธอ กรมฃนท^งสอง 

พระองกทลเกลา ๆ ถวายฅนไม้ทองเงิน ธปเหียนบิ'ดทอง แลวโปรดเก'ล็า ฯ 

ให้พระบรมวงษานุวงษถวายอาหารบิณฑบาฅพระสงฆ์ ๓0 รปร"บิพระ 

ราชทานฉํนแลว จึงโปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จพระเจไลกยาเธอ กรมวเนท^สอง 

พระสงฆ์ ถวายๆ)องใทยธรรม แลเหรียญที่รฦกแก'พระสงฆ์ ๓๐ รปแลว 

เสด็จฃนทรงเกรี่องอย่างเทศที่ได้พระราชทาน ทรงพระมาลาฅาดเหน็บ 

พระแสงกนหย่น เวลาเชไ ๔ โมงเศษแห่กล"บิ กระบวนเปลี่ยนเครี่อง 

สีชมพตามธรรมเนียม เสด็จฃน 

อนึ่งสมเด็จพระเจไลุกยาเธอท*งสองพระองค์'แ คือแห่ร"บิพระ- 

สพรรณบ"ฅรเฉลิมพระนามตามใ'แพระสุ'ทรรณ.บศรว่า 

สมเด็จพระเจไลกยาเธอ เจไ'ที่าชายบรีพ"ฌน็สุขุมพ*นธ์ ดิลกจ'นทร 

นิภาพงษมหามกฏวงษนราธิราช จุฬาลงกรณนารถราชวโรรสอดุลยยศ 

อภโตพงษ'พิสทธ นรดมร*ฅนข"ตยราชกุมารกรมขุนมไ'หสุริยสง'ชลา มุสิกนาม 

ทรงศ'กคินา ๔๐๐00 

เจไกรม เปนฃนมไหสริยสงฃลา ถือศกดินา ๘๐๐ 

ปล"ดกรม เปนหมื่นจำปาศกดิเกษตร ถือศกดินา ๖๐๐ 

สมุหบาฌชี เปนหมื่นปลิกเทศพลานุรกษ ถือศกดินา ๓๐๐ 

สมเด็จพระเจํไลกยาเธอ เจไพ’าชายจํกรพงษภูวนารถ นริศรราชมหา 

มกฏิวงษ จฬาลงกรณนรนพร สยามพชตนทรวรางกุรสมทูรณพสุทธชาต 

1^0๑ 



ฃฅยราชกุมาร กรมฃุนพิศณุ!ลๆยป-3ๅนๅ7ถ มสิกนาม ทรงศกดินา 

๔0000 

เจากรม เปนขุนพิศณุโลกยประชานา7ถ ถืธศ”กดินา ๘00 

ปลดกรม เม่นหฐ็1นมาฅยหริภุญเชย ถือศ*กดินา ๖00 

สมุหบาญช เม่นหมีนกลนตเนยสริยพล ถือศ'กดินา ๓00 

เวลาบาย ๕ โมงเศษ สมเด็วพระเจุ้าลกยาเธ0 ทงสองพระองค์ทรง 

เกรองฅนแหมาสมโภช เสดจลงส่งพระกรฃางโนแล'ร เสค็วออกพระที่น*ง้ 

จกรกรมหาปราสาทเสดจุเปทษพระที่‘เที่งอาภรณ,พิโมกฃ์ปราสาท ทรงร'ษ 

พระกรสมเดจพระเจาลูกยาเ•ฐฏแลรเสดจฃนพระทีน*งดสิดมๅ/)าปราสาท 

สมเดจพระเจาลูกยาเธอประทบI,หนือพระที่น"งกงม่าพระที่■แขุ3เส'รดรฉทีร 

พราหมณก็เบิกแว่น พระบรมวงษานวงษแลเสนาบดีฃำราชการร*บแ•ริน 

เวียนเทียนสมโภชโดยทกษิณว*ฏิดำรบเบญจุ)'ราร พราหมณ์ก็กระทีากๅร 

คิริสมโภชตามประเพณีแลว จึงทรงหล’งนํ้าพระมหาส่งฃ์แลทรงเจิมพระรๅจุ) 

ทานทองคำใบหน’แ ๑ ชง เงินพระคลำมหาสมบ่ฅ ๒0 ชำ เงินพระคลำ 

ฃำงที่ ๒๐ ชำ กบหนำสึอสำค*ญเงินพระคลำขำงที่ พำ,ชำแทนสมโภชชื่ง 

โม่รดเกลา ฯ ให้ประกาศหำมพระบรมวงษานุวงษแลฃำราช การที่จะสมโภช 

นน เท่ากนทำสองพระองค์แลวโม่รดเกลำ ๆ ให้พระเจำราชวรวงษ,ธถู บรม 

ขุนบดินทรเพศาลโสภส; ๑ สมเด็จกรมพระจำ]รพรรติพงษ ๑ สมเด็จกรม 

พระภาณุพนธ์วงษวรเดช ส กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ ๑ กรมหมื่นศิริธ่ช. 

สำกาศ ๑ กรมหลวง เทวะ วงษวโรม่ระการ ๑ กรมหมื่นนราธิปประพ*ำธ 

พงษ ๑ เจำพ้ากรมขุนนริศรานุวตวงษ ๑ พระองค์เจำสวสดิโสภณ ๑ 



ผายขุนนาง เจาพระยารฅนบคินทร, พระยาภาสกรวงษ, พระยา 

มนฅรีสุริย์วงษ, พระยาอิครานุภาพ, ถวายทรงเรีมฅามลำดบ 

เวลาทุ่มเศษแห่กลบ เสดีจุฃน 

เวลายามเศษเสดจออก พระทีน’งดสิฅมหา!]ราสาท โปรดเกลที ๆ1ห้ 

กอมมิคฅี กองที่ ๓ ได้ฅงโต๊ะเครื่องสี 

อนึ่ง ไนการฅงโต๊ะค ร^งนึ่ มีเหรียญรางวลพระราชทานฉเพาะชนนไเ 

ฅามช’นทีกอมมิดฅีฅรวจฅดสิน แลช้นไดที่ดียิ'งไค้ผกแพรเหลือง แล*ว 

พระราชทานบายเม่นอ’กษรจีนว่า (เชียงชิอ) เม่นเครื่องหมายว่า ชนนน 

พิเศษแลมีรางว’ลกอมมิดตีดำย 

เวลา ๘ ห่มเศษ เสด็จขํ้น 

วํนที่รชกาล ๘๔๖๓) วน ต) ฯ ๒ คำ บเถาะตรศก ด๒๕๓ 
๓ 

วไเที่ ๑๖ มกราคม ร๎ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

ไม่เสด็จออก 

วนที่ร’ชกาล๘๔๖๘ วน๑ฯ ๒คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

ว‘นที่ ๑๓) มกราคม ร'ตนโกสินทรศก ®®0 {1^-ศ- ๒๔๓๔) 

ไม่เสคจออก 

1ดปึ0๓ 



วนทรชกาล ๘๔๖ลิ่ าน ๒ฯ^ คํๅ บ{ถาเ;ตเศก ๑๒๔๓ 

วนท ด๘ มกราคม ร‘ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

อนง ว้นนีจะได้มีมหาชาดทีพระมีน'งทรงธรรมในการบำเพ็ญพระราช 

กุศลฃองสมเดรพระนางเวิาพระธ)ธมราชเพา เวลายํ่าร่งเศษพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอย่หวเสด็จลงใปรดนิมนด์พระเจาน0งยาเธฏ กรมหมื่นๅชิรญาณ 

วโรรส เฃามาถวายเทศนามหาเวสสนดรชาฎกทศพร จบลงแลํว พระบรม 

ราชเทวีทรงถวายๆ)องเครื่องไทยธรรมกบเงินฅรๅ (เ; บํๅลึร พระวรวงษเธอ 

พระองคเจาอรุณนิภากุณากร ถวายเทศนาทิมพานดเครือง'ใพยธรรมพองก”น 

ฅามเกย แต่มีรางว'ลวิเศษอิกสองช'ง 

เพราะถวายเทศนาดามแบบอย่างเรียบรอยด็ แล'วพระกรธรรม 

วิจารณ วดศรีสุดาราม ถวายเทศนาทานกณ'ท์ หม่อมเจ'าพระพรอมเปรียญ 

ถวายเทศนากณฑ์วนประเวคน์ พระราชทานรางว'ล®0 ตำลึง แลวพระสอน 

วดกุฏิเมืองอ่างทอง ถวายเทศนาชูชก พระราชทานรางว'ล ® ช'ง เวลาบ่าย 

๒ โมงเศษเสด็จฃน มีเทศนา ต่อไป หม่อมเจ'าเณรนพมาศ ถวาย เทศนา 

จุลพน หม่อมเจาชชวาลถวายเทศนามหาพน เจ'าอธิการวิดพิกล ถวายเทศนา 

กุมาร เวลา ๒ทุ่มเศษเสด็จลงกุมารจบ พระราชทานรางว'ล ๑ ช'ง ๔ ตํๅด็ร 

แลวพระศรี วดสุวรรณาราม ถวายเทศนาม่ทรี พระราชทานรางวิล ๑ ช'ง 

๔ ตำลึง 

แล^ว่สมเค็จพระบรมโอรสาธิราชๆถวายเทศนาส^กกะบรรพจุพ^^^^เ^^^ชู 

พระเจ่าอยู่หำทรงจูงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชๆ เข่าไปรบเครื่องกณพิที 

พระบรมราชเทวี แลวพระแจง วดมหาธาฅ ถวายเทศนามหาราช พระราช 

ทานรางว'ล ๑๐ ตำลึง 

๒0๔ 



แลวหม่อมเจาเณรคไนยๅ-3นช ถวายเทศนาฉกษํฅริ?ร์ พระราชทาน 

รางวล ๑0 ตำลึง พราะครไกรสรวิลาศ ว'ดพระเชตพน ถวายเทศนา 

นกรกณฑ พระราชทานรางว*ล ๑ ชง แลวเสด็จ'ขั้น 

วไ4ทรชกาล ๘๔๘๐ ว“น ๓ฯ ๒ คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว'นท ๑ลิ่ มกราคม ร'ตนโกสินทรศก็ ©ด๐ (ใ^.กี. 100(5^๓(5!) 

เวลาบ่ายมีเทศนาจฅราริยส^จต่อไป พระธรรมราชานุวตร ถวาย 

เทศนาทกๆ!อริยล*จ พระอมราภิรกฃิฅ ถวายเทศนาสมุทยอริยสจ พระวิเชียร 

มนี ถวายเทศนาทุกๆ!นิโรธอริยล*จ พระธรรมวโรคม ถวายเทศนานิโรธ 

กามินีปฎิปทาอริยสจ 

เครื่องบชาก*ณฑ์ เหมือนกบเทศนามหาชาค 

ว'นทร'ชกาส ๘๔ต่)ด า!า บเถาฒัตรศก ๑๒๕๓ 

ว‘นท ๒๐ มกราคม ร'ตนโกสินทรศศ ด0๐ (พ•ศ- ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จออกๅนนาง พระยาศรีสิงหเทพ นำบอกไน 

กรมมหาคไทยชนอา'แ^''ไ!^ ^ ฉบบ 

ฉบไ] ๑ บอกเมืองปราจิณบุรี ลงวนที่ '5)๒ ธนวากม ร,ศ, ®'5)0 

๒ ๖ 

ส่งเงินผกบี'ค่าแรงวาเ ^๒^1 



ฉบบ ๒ บอกเมืองสระบุรี ลงวนที่ ๑๔ กนยายน ร,ศ, ©๑0 ขอ 

หลวงแพ่งกรมการเปนทีหลวงศรีสรภมยกร!]ฅร 

ฉบบ ๓ บอกพระพิเรนทรเทพฃาหลวงเมืองนครราชสีห์มา ลง 

วนที ๑0 ธนวาคม®๑๐ ว่าฅงแฅ่เคีอนเมษายน ถึงเดือนก”นยายน ไค้ 

ชำระความนครบาลแพ่งแลวไป ๓๔ เรื่อง 

พระวิจารอาวุธนำบอกกรมพระกระลาโหมซ็นอ่านกราบบํงกมทล 121 

ฉบบ ฉบบ ๑ บอกเมืองสงขลา ลงวนที ๒๐ ตลาคม ๑๑0 ถวายพระราช 

กุศลโนการพระราชทานผาไตรกเนออกไปพระราชทานวดมชฌิมๅๅๅค 

ฉบบ ๒ บอกเมองถลาง ลงวนที ๒๐ ตุลาคม ๑๑0 ถวายพระราช 

กุศลโนการเฉลิมพระชนมพรรษา 

จึงดำรสถามพระเจานองยาเธอ พระองค์เจำโสณบ”ณทิฅย์ ว่าโกรมา 

น”งพบเพียบทก้วแขนอยู่หล”งฃุนนางเปนหมู่ พระองค์เจำโสณบ””ณทีดค์ สุ่ง 

กราบบ”งกมทูลว่าผู้ที่จะเฃำมาร”บพระราชทานส'ญญาบ”ดำ, คือกรมพระสุร”ดํๅดื 

กรมพระแสงหอกคาบ กรมท่ากลางผายพระราชว”งบวร ๆแลวหลวรมหาสิาาฐิ 

โวหารกรมพระอาล”กษณ์นำส”ญญาบ”ดํรเฃิาไปทูลเทลำ ๆ ลๅาย จึ่งดำร”สส”งว่า 

ยกเลิกย”งไม่พระราชทาน โห้พระองค์เจำโสณบ”ณทีฅย์มืพระราชห”ดํฎเลา]า 

ไปต่อว่า กรมพระสุร่ศวดี กรมว”ง กรมท่า ว่าคนที่เฃำมาเผากอยรบพระ. 

ราชทานส”ญ ญาบ่ฅรเฃำมาพ๚เพียบทำวแขนเผาจุะเปนการเการพหาฎเดํ 

เคารพ จะเปนการเคารพก็หมอบลงหรือยืนขน จึ่งจะเห็นว่าเปนการเการพ 

นี่เฃำมานงทำวแขนมองคูค”'งนํ้ ต"งแต่คราวนี่โห้กรมว”งกอยฅรวจุดม”ดํทีชม^ 

ถำเสด็จออกขุนนางม”'กมืคนมาน”งมองค ทอดพระเนตรเห็นบ่อย ทู แลว 

โปรคเกลำ ๆ พระราชทานส”'ญญาบตรแก่ฃำราชการ ๕ นาย แก่ผุ้ที่มายืนเค้า 

ตามตำแหน่ง 



ใหนายเอบ มหาคเลกเวรสิทธิ บุตรพระยาวิเศษ!ภชนา เปนนาย 

บรรจงสารวนจ หุมแพรวเศษในกรมพระศาลกษน!, ฎืศศ"กศินา (|!00 

ใหนายนาค มหาดเลกเวรศกดิ บฅรพระยาวิชิตชลที ผ้ว่าราชการ 

เมองตาก (ยง) เปนนายประสิทธิวรรณลกษณ์ ห้มแพรวิเสศกรมพระ 

อาล*กษณ์ ถือศกดินา ๕00 

ให้หมนรจนานิมิฅร เม่นฃนปฏิภาณพิจิตร มีตำแหน่งราชการใน 

กรมพระอาล*กษณ์ ถือฅ์าดินา ๖00 

ให้หมื่นบวรลิกฃิฅ เม่นฃุนพิพิธอ*กษรพรรณ มีตำแหน่งราชการใน 

กรมพระอาล*กษณ์ ถือศ*กดินา ๖ 0 ๐ 

ให้ขุนรจนาอาศน์ นายเวร 

เจทีกรมเผาพระทีน*งดสิคมหาปราสาท 

เวลา ๕ ท่มเศษเสค็จขน 

ชาวที่ใหญ่ 

ถือศ*กดินา ๖ 

เม่นขุนพิพิธมณเฑียร 

๐ ๐ 

ว'นทรชกาล ๙๔๗๒ ว'น ๕ ฯ ๒ คำ บเถาะตรศก ด๒๕๓ 

ว'นที ๒๑ มกราคม ร'ตนโกสินทรศก ๑๑0 (ไ^.กิไ^๔๓(5.) 

ไม'เสค็จออก 

ว"นทีร'ชกาล ๘๔๗๓ วน ๖ ฯ๒ คา บเถาะตรศก ๑ไดป็(^๓ 

ว'นที ๒๒ มกราคม รตนโกสนกรศืก ®®๐ (ก‘•ก- ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จออกขุนกาง พระศรีเสนานำศุภอกษร ® บอก 

๗ รวม ๘ ฉบ*บ ’ในกรมมหาคไทยฃนอ่านกง''กบังคมทูล 

เต0๐๓) 



๑๑0 ฉบํบ ๑ ศภอกษรเจ่านครเชียงใหม่ ลงวํนที ©๙ พฤศจิกายน 

ว่าในบี' ๑๑0 มีฝนฅกนอยราษฎรทำนาไม่ได้ผล ราคาเฃาเปลือกซือฃาย 

แก'กน รำยสตเปนเงิน ๕๐ รเบี่ย 

ฉบํบี ๒ บอกพระภ'กคีณรงค์ ฃบีหลวงที่ ๒ เมืองอุบลราชธานี 

ลงวนที่ ๑๙ สิงหาคม ๑๑0 ว่าทบีวเพยกรมการแลคู่ความโจทจำเลย ว่าบี' 

๑ 0๘ 
ทำนาไม่ได้ผล บี! ๑๑๐ เคือนกรกฎาคม ๆเอเลิกโรงศาลไปทำนา 

๑๐๙ 

ถึงเดือนฅลาคม จึ่งจะกลไ]เฃิามาว่าความ 

ฉบบ ๓ ว่าเดือนกรกฎาคม ๑๑๐ นาในลำ3]นลำพาชีย่งนำย 

จะเอาเรือเฃำไปบรรทุกเฃ็าหาได้ไม่ ราคาเฃำเปลือกซอๆ]ายแก่กนหาบ 

ล 
๒ ๒ 

ฉบำ ๔ ว่าฃำหลวงคุมโกกระบือๆ)องหลวงไปทำนาได้ ๒๕๙ ไร่ 

ถึงว'นที่ ๑๕ กไเยายน ใ!'ามากท่วมเฃาๆ)องหลวงเสียไปประมาณ ๓ ส่ๅน 

ย'งส่วน ๑ 

ฉบไ] ๕ ว่าราษฎรทำนาในแๆ!วงเมืองอุบลราชธานี เดือนคลาคม 

บี ๑๑๐ นำมากกวาบี ๑๐๘/๑๐๙ ลึกประมาณ ๔ วาเศษ ท่วมเฃำราษฎร 

เสียประมาณกึ่งหนึ่ง ราคาเฃำสารซอๆ)ายท'น, ทํงละ ๓ บาท ๑๓ ทํำ 

ฉบบ ๖ บอกเมืองพิไชย ลงวนที่ ๒๕ ธ'นวากม ๑๑0 ว่า 

ผไ ™ ซึ่งส่งฃนไปพระราชทานแจกครำเมืองหลวงพระบาร ยำเหลือฎจํ 
ซาว ] ข 

ที่เมืองพิไชยผาลาย ๖๑ กุลี ผำซาว ๕๓ พไ] มอบให้หลวงพิไชยก่ำดื 

ผ้รำษาเมืองใ!าปาคคุมลงมาส่ง 

120๐๘ 



ฉบบ ๗ ๆเอหลวงพิไชยภกดี เปนที่พระสงกรามภํกคี ผ้ว่าราชการ 

เมืองนำปาคฃึน!,มืองพิไชย 

ฉบบ ๘ บอกเมืองพิจิตร ลงวนที่ ๑๙ ธ’นวากม ®@0 ว่าหลวง 

ประชาบาลกบราษฎร ฃอทีผกพฌเสมาวตกงกลาง ยาๅ ®๓ ๅา กวพิง ๙ วา 

พระวิจารอาวุธนำบอกเมืองรนอง กรมพระกระลาโหมฃนอ่านกราบ 

บ’งกมทล ๔ ฉบ’บ 

ฉบ๚ ๑ ลงว’นที่ ๒๗ พฤศจิกายน @๑๐ 

ว’น บอกบวยบพิง ลาไปบพิง 

ว่าลกจพิงทำทางไค้ 

ฉบ’บ ๒ ว่ามืฅราออกไปให้กะค่ากินค่าจพิงกนทำทางไปเมืองชุมพร 

กิน 

จ่าง 
ไต้คิดค่า ำ" ) รวมก’นคนหนึ่งเดือนละ ๙ เหรียญ 

ฉบ*บ ๓ ว่าซึ่งจะให้คมกนโทษในเมืองชุมพรไปทำทางน’นเห็นจะ 

ไม่ได้ดำยเมืองชมพรเ๚ฅรแดนต่อกบเมืองมลิรลค่าย0ง^ฤษ ถาคนโทษหนี 

ไปเมืองมลิว’ลผ้คมก็จะหนีไปเสียดวย 

ฉบ’บ ๔ ว่าค่าจพิงชพิงบรรทก‘รอง ฅ่งแต่เมืองชุมพรถึงกระบุรี 

- .แต่รากาชกไม้เครื่องตะพานวนละเทียว ราคา 

รากา — 

''ม้ยาว ๕ วา 

๑ 

จึ่งมืพระราชดำร’สดวยเวิวที''' กรมซุนนวิศวานุวตวงษ ว่าไต้ทรงรบ 

หนำสือกรมหลวงพิชิตปวีช''ก^^วที’^ ® ว่าคำยการถนนเก่าตก)แต่พระ- 



ฅะบองไปเมองค!!สภถ,!,ๆ)ๅต0ยู่114 (;^00 เสนขิะถึงศงีโสภณ ถนนนนเปน 

ดินแดงกวิางอย่ในสก ๖ ๅา 

แต่ทางเกวียนทีเดินนน ไม่เปนผุนพุงเหมือนทางเมืองนอ!!ๅชสีห์มา 

แลวมทางอยูร์าเพาะทางเกวียน!,ท่ๅนน แต่นอกจุ)ากทๅงเกวียนนนอํนเม้ฃน 

เสยหมด แลวตะพานฃามทีฅะพานนดิแสายงดิ เปนแต่!อดก'บก!ะดานชำ!ค 

ฉนกควาใหใค!ฃนไปด!ๅจุเดูแด่เมือองกงท■แ เพ!าะไพ!หลวงอาษา 

ๆ)องเรามเวลานีก็ไม่มืเกนเสาเม!เสๅเกนอเๆ เกนมาทำทางแลเกนไม้ 

ทำฅะพาน แต่บิหนึงให้คิดออกไปตรวจุ)ทำเสียอ!าๅหนึ่ง แลวคำรสส’ง 

พระองคเจาโสณบณ‘ทดยๅา ปรศปอนเดนก!ะสาโหม มหาดไทย แลก!มท่า 

มอยูท้อธฟพิศหลวง เวลานี สมเด็จพระบ!มโอ!สาธิ!า‘ฐว่างอย่ ให้จุ)’ดเหา 

มืมาให้อ่านแลวกะดูจะให้อ่านว’นละเท่าใดจุเนหมดสำสีห์จุ-แสำสีอๅ31 แสำ 

โปรดเกลาๆพระราชทานส’ญ ญาบ’ต! ๔ นาย ให้หลวงพิศณุ เสม้ เปน 

พระราชมานู เจากรมกลองชนะๆ)วา ถอศกดนา ๑00๐ ให้นายกลอม- 

การเวก เปนหลวงพิศณุเสนี เจดิก!มกลองชนะช็าย ถือศำดินา ๑0๐๐ 

ให้ฃุนวิเสศ เปนพนทอง ปลดก!มอภิรมย์ ถือศ่กดินา ๓0๐ ให้ราชวงษ 

เมืองโพนพิไสย เปนอุปสาดเมืองโพนพิไสย 

เวลา ๕ ทุ่มเศษ เสด็จฃน 

วนนเวลาเชาโมง ๑ กบ มใาดเปนพระอุกษ สมเดจพระบรม 

โอรสาธิราชลาผนวชจากสามเณร เวลาเชดิ ๓ โมงเศษเสด็จกล’บส่พ!ะบ!ม 

มหาราชวง ประทบในพระท้น”งจกรกรีมหาปราสาทมๆ)คดินตๅนออก 

1ดุ0๑0 



วนทรชกาล๘๔อ^๔ วนต่(ฯ ๒คำ บเถาะตรศก็๑๒๕๓ 

วนท ๒๓ มกราคม รตนโกสินทรศก็ ซีดฮ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุมเศษเสดจออกขุนนาง พระศรีเสนานำบอกในกรม 

มหาดไทยข็นอ่านกราบบ*งกมทล ต; ฉบ”บ 

ฉบบ ๑ บอกพระภกดีณ,รงก ฃาหลวงที่ ๒ เมืองอบลราชธานี 

ลงวนที ๓ ตุลากม ®๑๐ ถวายพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษาพระ 

เจทีอย่ห*วสมเด็จพระนางเจที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

ฉบ”บ ๒ บอกเมืองนครเสียมราษฎ์ ลงวไเที่ ด๕ ตลากม ๑๑0 

ถวายพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษา 

ฉบ*บ ๓ บอกเมืองอ่างทอง ลงว*นที่ ๑๓พฤศจิกายน ๑๑0 ถวาย 

พระราชกศลในการพระราชทานผทีไตรกเน เครื่องบริกฃารออกไปพระ 

ราชทานว'ดบาโมกข์ วดไชโย 

ฉบ*บ ๔ บอกเมืองอินทรบุรี ลงวนที ๑® พฤศจิกายน ๑๑0 ถวาย 

พระราชกุศลในการโรงพยาบาลเมืองอินทวบุรี 

ฉบ*บ ๕ บอกเมืองสระบุรี ลงวนท้ @ ธนวากม ®® 0 ถวายพระราช 

ก ศลในการ พระ ราช ทานผทีไตรกเนเครื่องบริอ"ะเารฃนไป ไห้ พระราช ทาน 

ว'ดเซาแกที วทีสมหประดิษ^ 

ฉบ*บ ๖ ว่านาฝนในราษีก”น บี' ®®0 มากกว่าบี @0๙/๕ นิว 

๒ ทสาง นำท'าข็น ๔ กอก ®® นิร มากกวาบ @0๙/๒ ศอก ๑๑ นว 

นำทาใVIราษดล ม ๑๑0 มากกวาบ ต0๙/๓ ศอกกบ ราษฏิรเกบเกยว.ด 

ประร)าณ ๒ ส่วน ยง ๓ ส่รน 

เฐปื๑๑ 



ฉบบ ๗ บธกเมืองสุโวท”ย ลงว'นที่ ๑0 ธ'นวาคม ๑๑0 ว่าพวก 

ลาวเมองนครลำปางอ เมืองเล็น มาฃอหุงดินประสิวที่ถาเจุาราม เด้ดิน 

ประสิวสองรอย ๙0 หาบ ๑0 ช”ง เก็บชกดินประสิวไว้ ๑0 ช่ก ๏ ได้ 

๒๙ หาบ ๑ ช่ง จ่ายกรมการผ้กำกบ ๒ หาบ วอไว้สำหร'บเมือง ๗ หาบ 

๑ ช”ง เหลืออีก ๒0 หาบ มอบให้กรมการคมลงมาส่ง 

พระวิจารณอาวุธนำบอกกรมพระกระลาโหม ฃนอ่านกราบบ’งคม 

ทูล ๕ ฉบบ ฉบบ ๑ บอกเมืองสงฃลา ลงวนที่ ๒๙ ก”น์ยายน ๑๑0 ว่า 

เลฃสวยแทนไม็กระดาน วุนหมึน เสมียน ทนาย เชลย ๕๔๑ คน ต^ 

๘๒ 

ล 
๓ 

๒ รวม ๑๒๗๓ คน เปนเงิน เล'ซสม ๗๓๒ กน ^ ละ"” 

มอบให้กรมการคมเฃำมาส่ง 

ฉบบ ๒ ว่าเลวส่วยทองบี ๑0๙ จีน ๑๘๓ คน ทองคนล 

๑ 

๒ 

๏ 

๑ ๔ 

เปนทอง 
๑ 0 

ร) ๒ ส่งเงินแทนบาทละ ๑๗ เงิน 
๑ ๑ ๒ 

๑ ๒ 

ฉบบ ๓ ว่าผลกระวานเกนเมืองสงวลาจำนวนบี' ๑๑0 ผลกระวาน 

๒ หาบ กรรแชงเตย ๒๐ ผืน มอบให้กรมการคมเฃ'เมาส่ง 

ฉบบ ๔ บอกเมืองปทุมธานี ลงว”นที่ ๑๓ ตุลาคม ๑๑0 ว่านาฝน 

ในราษีกนบ ๑๑๐ มากกว่าปี ๑๐๙/๘ นิว ๙ ทสาง ราษฎรบกคำทำนาไค้ 

ประมาณ ๗๐๐๐๐ ไร่ ราคาเฃ็าเปลือกตวงควยสํฅ ๒๕ ทนาาา เกวียน 

ละ 

ชิ)!ว่ใม่ 1]0ก1มป็^31|ล^3ไน!1 ๒(^ ใ^โ]กวิกใ[เน ๑® 0 กไนใฝ่น 

ในราษีก่นบ ๑๑๐ มากกว่าบ ๑0๙/๑ นีว ๕ ทสาง นาฝนในราบีคล 

๒)๑!สุ) 



บี®®๐มากกว่าบี'0 0๙/๓ นิว ราษฎรไถหว่านบกดำทำนา!ค้แลๅประมาณ 

๒00๐๐ ไร ราคาเฃาเปลือกฅๅงดๅยสิต 1ฏ(| ทนาน เกวียนละ— — 

จึงมีพระราชดำรสควยพระองค์เจุทํไสณ.บณทํฅย์ว่า การฉลองพระ 

พุทธรปฃองพระเจาลูกเธอ พระองค์เจาหญิงบ*ณฑรวรรโณภาษน^น อยากจะ 

ให้ไค้ฉลองเสียสินเตือนน แล’วจะได้เอาไปวคเสียทีเดียว แลวรบส่งถาม 

พระยาวุฒิการบดีว่า การถวายผ็าจำพรรษาบี่นืนน ถวายแล’วหรือย*ง์ พระยา 

วุฒิการบดีกราบบ*งคมทูลย*งไม่ได้ถวาย แล’วดำรสว่า ถ’าอย่างนนไว้พร’อมก*น 

ก*บแห่พระพุทธรปไปไว้ว*ด้ที เดียว แล’ว่โปรคเกล’า ฯ พระราชทานส*ญิ ญา 

บ*ฅร ๒ นาย 

ให้นายอิน บตรพระก*ลยาภ’กดี เปนหลวงทิพยธารา ในกรมท่า•ชวา 

ผายพระราชว’งบวร ถือศ*กดินา ๔0๐ 

ให้นายเปลี่ยน หลานพระก*ลยาภกดี เปนหลวงสุนทรวารี ในกรม 

ท่าชวา ผ่'ายพระราชว’งบวร ถือศกดินา ๔0๐ 

เวลา ๕ ทุ่มเศษ เสด็จร้น 

วํนที่รชกาล ๘๔๗๕ วน ®2 บเถา-ต^ศก ๑!ดุ0(^๓ 

ว‘นท ๒๔ มกราคม รตนโกสินทรศก (พ•ศ- '^๔๓๔) 

เวลา ๔ ทมเศษเสคจยิ0ศชเนนรว พระศรเสนานาบอกในกรม 

มหาคไทยซนอ่าใ^!^^^^^^^^^'^^ 

120๑๓ 



ฉบไ] ๑ บอกเมืองลพบรี ลงวนที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๑๑ว ว่ามีตรา 

พระราชสีหส่งผาไฅรกเนแลเครื่องบริก'!เารขนไปพระราชทานว'คมณีชลชนธ 

วคขิศรวราราม วคเสาธงทองนไเ ได้นำผไไตรกรินไปทอดเสร็จแลว 

ๆ!อถวายพระราชกุศล 

ฉบไ] ๒ บอกเมืองสิงคบรี ลงวนที่ ๗ พฤศจิกายน ๑๑๐ ว่ามีฅรา 

ส่งผาไตรกเนแลเครื่องบริกๆ)าร ฃนไปพระราชทานวไ!พระนอนจิกรศรีนน, 

ได้นำผไไตรกเนไปทอดเสร็จแลไ ๚อถวายพระราชกศล 

ฉบไ] ๓ บอกกรุงเก่า ลงวนที่ ๖ พฤศจิกายน ๑๑๐ ว่ามืตรา 

ส่งผำไฅรก^นแลเครื่องบริกๆ)าร ออกไปพระราชทานว”ควรนายก วไ!ตม 

วไ!สาศคารามได้ทอดแลว ๆ:อถวายพระราชกุศล 

ฉบไ] ๕ บอกเมืองพระพุทธบาท ลงว”นที' ๑๐ พฤศจิกายน ด®๐ 

ว่ามีตราส่งผไไตรกเนแลเครื่องบริกๆาร ฃนไปพระราชทาน วไ!พระ 

พุทธบาทนนได้ทอดแลว ๆอถวายพระราชกศล 

ฉบ”บ ๕ บอกเมืองพระพิศณุโลก ลงว”นที่ ๒๔ ฅลาคม ๑๑๐ ถวาย 

พระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษา 

ฉบ'บ ๖ บอกเมืองนครสวรรค์ ลงวํนํที่ ๓๐ ตลาคม ๑๑๐ ว่านาฝน 

ในราษกนบ ๑๑๐ มากกวาบ ๑๐๙/๓ นว ๒ ทสาง นำทาในราษกน 

บี ๑๑๐ ศอก ๕ นิว มากกว่าบี ๑๐๙ ศอก ๘ นิว เฃาไร่ชองราษภร 

ได้ผลแลว ราคาเฃไเปลือกซอขายแก่ก”’แ ตวงดำยสฅ ๒๕ ทนาน เกวียนละ 
๘ I ๒ 

พระวิจารณอาวุธนำบอกเมืองรนอง กรมพระกระลาโหมฃํ้นค์าแ 

กราบบงกมทล ๔ ฉบบ ฉบบ ๑ ลงวนที ๒๗ พฤศจิกายน ๑๑๐ ว่าได้ 

1^0 ® 



จายเงนลูกจางทาทางสาย!ทรเลๆ!แล!,สบยงฎๅๅ/เารสี่งๆ!ฎง]ช้ฅ่ๅ^ "I ฅํงแฅ่ 

พลบพลาเมืองชุมพร ถึงเมืองกระบรีรวมเปนเงิน 
๔๔๕๗ I ^ 

เหรยฌ 
๖๔ 

ฉบบ ๒ ว่าเงินเหลือ } เหรียญ เข้ากลอง ปลาเค็ม เคยเหลือ 
๔๓ 

เปนราคา ^ 1 เหรียญ มอบให้พระยาเพชรกำแหงสงครามร”กษาไว้ 
๑๗ 

๖ ๓ 

๓๗ 

1๔ ๘ 
''ด้จํดซีอข้ารถส่ง ฉข้บ ๓ ว่าเงินล่วงน่าภาษีบ ®®0 เงิน 

พระยานรรฅนราชมานิติแข้ว 

ฉข้บ ๔ ว่าเข้าหมื่นเสมอใจราชข้าหลวง ไค้มืหนังสือไปเร่งเงินภาษี 

บ®0๙ เที่เมืองรนอง จึงได้ฅอบข้าหลวงไปว่า ไค้หกจายใชราชการ 
๑๑ 0 } 

แลบอกนักเฃามาแลว 

จึงดำร”สถามพระยานรรคนราชม’เน^ช'^ รถแลมารายนหรอไมไชท 

พระยาเทเวศรวงษวิข้ฒนนัง พระยานรรคนก กราบบงคมทูล'าา รถมารายน 

แนัวดำร”สนังพระยานรรคน ฯ ว่า การมหาดเล็ก ข้าคราวนข้คข้อง 

อ”นใดให้มาปฤกษานับชายไหญ่ เพราะมหาดเลกเบ่นกางแแาา ใครวา 

ไม่ใคร่กล”ว แลวโปรดเกนัาๆ พระราชทานสญญาบดง๒ห''ย ให้ฃุนนเรนทร 

ภกค็ เปนหลวงศรีมหาราชา เจึร่กรมอาษาวิาฬ้งย ล็อศ้กกํหา 

ให้หมื่นชัานาญชลสินธุ เปนฃนนเรนหงกกล็ ปลดกรมอาษาจามชวา 

ถือศ”กดินา ๘00 แล”'าเสดวิว'น 

1^๑(:^ 



วนทรชกาล ๘๔๓)๖ ว'น ๒ ฯ ๒ คำ บเถาะต3ศก ๑๒๕๓ 
๑!^ 

ว'นท ๒๕ มกราคม รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (เ^.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๕ ทุ่มเกีษเสด็จออกฃุนนางคามเกย พระศรีเสนานำบอกใน 

กรมมหาดไทยฃนอ่านกราบบำกมพล ๖ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกพระพิศณุเทพ ฃาหลวงที ๒ รกษาราชการหำเมือง 

ลาวกาวลงวนที ๒๑ สิงหาคม รตน!กสินทง•กก ๑๑0 ว่าในเดือนก่นยายน 

เมืองสีทนครเกิดโจรผู้รายเทียวดืชิงแย่งททีพิย์สึงฃอง (VI ราษฎรชกชม พระยา 

มหาอำมาฅย ฯ ฃาหลวงใหญ่แต่งให้ฃุนมหาวิไชย ร้นไปร”กษาราชการเมือง 

ลีทนดรจบตวอายผู้รายไค้หลายรายเร่งฃองกลางไค้ดืนเจุำๆ•ฎงไป ผ้รำยก็ 

สงบเรียบรอยลง 

ฉบบ ๒ บอกพระยาสุรเดช ขำหลวงร”กษาหำเมืองลาวพวน ลงว”น 

ที®® ตุลาคม ๑๑๐ ถวายพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษา 

ฉบบ ๓ ถวายพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 

พระนางเจำ พระบรมราชเทวี 

ฉบ”บ ๔ บอกพระยาไกรโกษา ฃำหลวงร”ก่ษาราชการหำเมืองลาว 

เฉียง ลงวนท้ ๑๕ ตุลาคม ©๑๐ ถวายพระราชกศลในการเฉลิม 

พระชนมพรรษา 

ฉบบ ๕! บป็ก13ญ่ยิงฉ'โเรฉายก ลงวฉท ๒๔ ^ลาลบ ๑๑๐ ถวาย 

พระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษา 

ฉบบ ^ บป็ถIบป็ง/ไฉบลถ ลงวฉบ ๒๕! ถฉยายฉ ๑® 0 ถวาย 

พระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจุำอย่ทีวิ 

แลสมเด็จพระนางเจำพระบรมราชเทวี 

เตุป็ซิบ 



พระวิจารณ,อาวุธ นำบอกเมืองสงวิ)ลา กรมพระกระลา!หมฃนอ่าน 

กราบบงคมทูล ๒ ฉบบ ฉบบ ๑ ลงวนที ๙ ตุลาคม ©๑0 ว่าเมืองภ'ทลง 

มหนงสอมาวาใหจบฅวอายผูรายปลนเจาวิเองทวิพยอายVIลายราย ก”บทลวง 

วิชฅสงครามอำเภอ 1ด้จบฅวส่งไปเมืองภทลุงแล”ว อ”ายผ้ร”ายก็สงบเรียบวิ”อย 

ลง 

ฉบบ ๒ ว่าพระรฅนมนฅรีผู้ช่วยราชกาวิเมืองสายบรี บ่'วยเปนไข้ 

จกเสียค วไเที่ ๙ สิงหาคม ถึงแก่กรรม ไค้ทำบญผงศพเสร็จแล”ว ได้ 

นำเครื่องราชอิศรียาภรณ์ ชำงเผือกสยามชนที่ ๔ ภุษนาภรณ์ ๑ เฃำมาล่ง 

จึ่งคำรสว่า การที่จ”บโจรผู้รำยไค้แลวส่งไปให้ซึ่งก”นแลก”นคํงน การ 

ม'นจึ่งได้เรียบรอยลงได้ เมือแต่ก่อนต่างคนฅํ้งอิศรภาพเสียควยข้นทุกเมือง 

ผ้รำยม”นจึ่งไค้เกิดชกชุม แข้วคำร'สถามพระยานครศรีธรรมราชว่า ที่ทเล 

นํอยนนมืผ้รำยชุกชุมมีแต่กำข้นอำเภอหรือมืกรมการไปอยู่บำง พระยานคร 

ศรีธรรมราชกราบข้งคมทูลว่ามีกรมการไปอยู่รกษา แลวคำรสถามต่อไปว่า 

ชาวบำนน^ทำมาหากินดำยทีาปลาหรอ‘กำใอนอ พระยานครศรธรรมราช 

กราบบำคมทลว่า ทำปลากบทำนา โตนดมีบำงกีเล็กนอย จึ่งดำรสถามต่อไป 

ว่า โตนดไม่มากเหมือนสงฃลาดอกหรือ 

พระยานครศรีธรรมราชก^าบ^^^^นอยกวาเมองสงฃลา แลว 

ดำรโ1เลาคอ!บ่วาบ่ลา*^ม'ม'^^ชุ^'^^^^''^ เบ่นทเอคซว!องเมป็งสง'ชลา ‘ชุ 

บรีบรณค^ยบ่ลาทีทเลมค^ม กล็ายกบทเลสาบเมองเว^มเวนแฅเลกกวา 

ทเลสาบหน่อยทนึ่ง เมือกราวเสควพระร^ช'^^'’มม^^^^'''ง!ะ!^ส^วิ^ร''^!บ่ 

ท™พรำนครแห้ น์าแห้เห้เข้!!ป!ค" แห้โป’"!''ข้ นุพ”’!พ!'' 

สํญ่แ)!บัตร *1 น!ย ให้น!ตอ™’ น!™รว’ท"!”'!’นุ"‘อึ''^ 'ป''พุ 

ตฺพลเข้เห 5ฅำแห!;งร!ห!’ใน"”'พุ™™"” 

เวลายํ่าสองยามเสศ็วิซึ1า' 

1^๑ปิว่) 



วนทรชกาล ๘๔๘ฟ่ วัน ๓ จ ๒ คำ บเถาะตรศก ๑]^^๓ 
๑๓ 

วนท ๒๖ มกราคม รตน!กสินมรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

ไม่เสก็จออก 

วนทรชกาล ๘๔๘๘ วน ๔ ฯ ๒ คำ บเถาะตฐศก็ ๑๒๕๓ 
๑๔ 

วนท ๒๘ มกราคม ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเศษโปรคเกล”า ๆ ให้สมเก็จพระเจ'าลกยาเฐอ เจุาพ้ๅ 

ชายสมมตวงษวโรทย เสดจลง เปเลยงพระสงฆ ๒0 รปในการพระราชพิธี 

ฅรุศจีนตามเคย มีสมเก็จพระพุทธโฆสาจาริย์นำเปนประธาน ที่พระทื่น’ง 

ราชกิจวินิจฉ้ย อาลกษณ,ก็อ่านประกาศตามพระราชพิธีท*ง ๓ เๅลา 

ว'นทรชกาล ๘๔๘๔ ว'น ๕ ฯ ๒ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 
๑๔ 

วนท ๒๘ มกราคม ร'ตน!กสินทรศก ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเศษโปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จพระเจีาลูกยา!,ฐคู |,จุ"ๅพิ'ๅ 

ชาเ]สมมุตวงษวโรท?] เสดจไปเลยงพระสง'ม ๒0 รปทพระทนงราชกจ 

วินิจฉย มีสมเด็จพระพุฌาจาริย์นำเปนประฐาน 

1ฐ9๑(;^ 



วนท ๒๔ มกราคม รตนโกสินทรศก ๑๑0 {ใ'^.^# เ^๔ด0๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเศษ โปรดเกล”าๆ ให้สมเด็จพระเข์าลูกยาเธอ 

เจาพ้าชายสมมติวงษวโรทโ) เสด็จไปเลั้ยงพระสงฆ์ ๒๐ รปที่พระที่นํงราชกิจ 

วินิจฉย มีพระเจ”านองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณ,วโรรสนำเปนประธาน 

ว่นทืรชกาล ๘๔๘® 

ใใง่ท ๓๐ 

มีการเลยงโต๊ะจีนเครื่องเหลา ที่พระท้น’งจกรกรีมหาปราสาท คาน 

ฅวนออกตามเคย 

เวลา ๒ ท'มเศษเสด็จออก โปรดเกลา ๆ ให้เชิญพระบรมวงษานุวงษ 

แล”วเสด็จประทบโต๊ะเสว^ ^วลว ^ ทุมเศษเสวยแลวเสดชชน 

ว่นทีร'ชกาล๘๔๘๒ วน®ฯ๓คา บเถาะตรศก ๑เดุป็๔๓ 

ว'นที่ ๓๑ มกราคม ร'ตนโกสินทรศค ®®0 ' *2!1๔๓๔) 

ไม่เสคจออก 

1®0๑ ^ 



วํนทรํชกาล ๘๔๘๓ วน ๒ 1 ๓ คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๑ กุมภาพํนธ รตนโกสินทรศก็ 6) 6) 0 (พ.ศ. 123๔๓๔) 

เวลาคำพระสงฆ์ ©๐ รป มีพระเจ็านองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณ, 

วโรรสเปนประธานเวิริญพระพุทธมนต์ ในการสมโภชเดือนสมเด็จพระเจ็า 

ลูกยาเธอ ซงประสฅรในวนที่ ® มกรากม ®®0 เวลาเช”า ๕ โมง @๑ นาที 

ทีคำหนกสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชเทๅ 

วนทรชกาล ๘๔๘๔ วน ๓ ฯ ๓ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๒ กุมภาพ‘นธ ร‘ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเช้าพระสงฆ ๑๐ รปรบพระราชทานฉินเสร็จ ถวายฃอง 

เครองไทยธรรมฅามสมควร เวลาคำเจาพนกงานทรงเกรองสมเด็จพ7"เจ^า 

ลูกยาเธอ ฅามฃฅยราชกุมาร เวลา ๒ ทุ่มเศษเสด็จลง โปรดเกลทีๆให้ 

เวยนเทยนสมโภชฅามประเพณ แลวโปรดเกลาๆ พระราชทานพระนามว่า 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจ’าพ้าชายมหิฅลอดลเดช นเรศวรมหาราชา 

ธิบดินทร จุฬาลงกรณินทรวรางลูร สมบรณเบญจพรกิริสว่สดิ ฃํดยๅโรภโด 

สุชาฅิคุณสงกาศเกียรติประกฤษ3 ลกษณวิจิตรพิสิ3บุรุษย์ ชนุฅมรตน์พฌน. 

ศกดิ อรรกวรราชกุมาร 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสร็จการสมโภช 

เชเฐปิอ 



วนทรชกาล ๘๔๘๕ วน๔ ฯ๓คำ บเถาะตรศก็๑๒๕๓ 

วนท ๓ กุมภาพ่นธ รฅนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จออกขุนนาง พระวิจารณอาวธ นำหลวงชาติ 

สุเรนทร ๑ หลวงชนานุกูล ๑ หลวงวิสูฅรบริหาร ๑ ซื่งเปนฃำหลวง 

ออกไปแจกเข๎าเกลือพระสงฆ์สามเณร แลราษฎร ณ เมืองไชยา ซึ่งถก 

อุทกภโ) กลบเฃิามาเผาทลลอองธุลืพระบาท แล‘วเสด็จฃน 

ว'นทร่ชกาล ๘๔๘๖ ว”น ๕ ฯ ๓ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว”นท ๔ กุมภาพไเธ ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่ายเจ่าพนํกงานไค้จดฅํ้ง์แท่นมณฑล แลพระแท่นที่สรงแล 

เครื่องฅบแต่งต่าง ") ที่ว'งพระเจโน'องยาเธอ พระองคเจาโสณบ*ณฑิฅย ฅาม 

ธรรมเนียมพิธีต่งกรม 

เวลาคำพระสงฆ์ราชากณผู้ไ‘เงญ่ ® 0 รูปมืพระเจ่าบรมวงษเธอ กรม 

สมเด็จพระปวเรศรวริยาลงกรณเ■บ่ม'บ่วิ'"®'''’^ เวลายามเศษเสด็จทรงรถ 

พระที่น*ง ไปประท*บที่ว่งพระ เจโนองยา เธอ พระองค์เจโโสณบ้ณฑิดย์ 

พรอมควยพระบรมวงบ”'''ไ'วิ''®'น^'^''วิ''''^'^'''^คู*^^^^''^'"®^'’^'^โ!^^®®'^^^ 

พระบาทพรโ)มกน 

เวลา เอ ยามเศษเฟิคจกลบสูพวิ"บวิมม'''''วิวิวิ^ว’^ 



วไ!ทรํชกาล ๘๔๘๗ วํน ๖ฯ ๓ คํ่า บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 
^ 1ซีป็ 

วนท ๕ กุมภาพนธ ร‘ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเศษ พระเจานองยาเธอ พระองค์เจ่าโสณบโนฑิฅย 

ถวายอาหารบิณฑบาฅแก่พระสงฆ์ ©0 รปฉนเสร็จแลว 

เวลาบ่ายโมงเศษเสด็จทรงเครื่องจ*กรกรีบรมราชวงษ เสด็จทรงรถ 

พระที่น'งไปประทบที่ว'งพระเจไนองยาเธอ พระองค์เจไโสณบ*ณฑิฅย์ พอไค้ 

เวลาพระฤกษพระองค์เจไโสณบัณฑิตย์ผล*คผไทรงแลทรงฉลองพระองค์ๆเาว 

เสด็จสู่แท่นสรงนาพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวฅร์ไชยมงคล เจไพน*กงาน 

ประโคมเครื่องดริยางคดนฅรีฃนพรอมก*น 

สมเด็จพระเจไอย่หวทรงหล*งนาพระพุทธ มนต์ พระราช ทาน แลว 

โปรดเกลไ ฯ ไห้พระเจไราชวรวงษเธอ กรมฃุนบคินทรไพศาลโสภณ สมเด็จ 

กรมพระจ*กรพรรดิพงษ สมเด็จกรมพระภาณุพ*นธุวงษวรเคช กรมหมื่น 

นเรศรวรฤทธิ กรมหมื่นอคิศรอคมเดช กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ 

กรมหมื่นสมมตอมรพ*นธุ กรมหมื่นนราธิปประพ*นธพงษ เจไพากรมชุน 

นริศรานุว"ควงษ พระราชทานนาพระพุทธมนต์ 

ผายพระสงฆ์ พระเจไนองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส สมเด็จ 

พระพุทธโฆษาจาริย์ รดนาพระพุทธมนต์ ผืายฃไราชการ เจไพระยา 

ร'ฅนบดินทร ที่สมหนายก พระยาภาสกรวงษ ที่เกษฅราธิบคี พระยามนตรี 

สริยวงษแทนที่สมุหพระกระลาโหม ถวายนาพระพทธมนต์ 

สรงเสร็จ พระองค์เจไโสณบัณฑิตย์ผล*ดผไทรงสีเหลืองแก่ แลฉลอง 

พระองค์เยียรบ*บพนเหลืองตามสีวน 

สมเด็จพระเจไอยู่หัวเสด็จประบับพระราชอาศน์ พรอมควยพระบรม 

วงษานุวงษฃไราชการผู้ใหญ่ผู้นอยเผาทูลลอองธุลีพระบาทตามลำค*บ่ 

เธฮ เฐอเดป็ 



กรมพระอาลกษณอ่านป-5ะกๅศฅๅมฤ7ะแสพระบรมราช!องการซึ่ง 

โปรดเกลำ ๆ ให้เปนพระองค์เวิาต่างกรม 

มพระนามฅามจาฤกในพระสุพรร:แบกรๅๅ พระเจำน*ยิงยาเธอ 

พระองกเจาโสณบณฑิฅย เปนกรมหมืนพิทยลาภพฤฒิธาคา มสิกนาม 

ทรงศกคินา ©๕๐๐๐ 

เจ่ากรม เปนหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาคา ถือศกคินา ๖00 

ปลดกรม เปนหมื่นอุสาห์ลาภประสิทธิ ถือศกคินา ๔๐0 

สมุหบาญชี เปนหมื่นฤทธิลาภพลารกษ ถือศกคินา ๓0๐ 

จบแลำโปรดเกล’า ฯให้พระองค์เจ’าโสณบไแฑิฅย์ เผาน่าพระที่น’ง ทรงหล’ง 

นํ้าพระมหาส*งฃ์ แลทรงเริมแล’ว์พระราชทานพระสุพรรณบ*ต่รแลโบกำโฌั 

แลพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ มหาจ*ก่รกรีบรมราชวงษ แลพระ 

มาลาเส’าสเทิน ๑ พระแสงคาบยีบุนผกกาไหล่ทอง ส กาน่าเสวยทองกำ ๑ 

ประคำทองสำหร*บ ๑ 

ร’บฃองพระราชทานแลว พระเจ’าน’องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภ 

พถฒิธาดาทลเกล’าๆถวายฅน่ไม้ '*1^^ ธฺปเทียนบี่ดทอง เวลาบ่าย ๔ โมง 
' ' เงน I ” 

เศษเสด็จกล’บ 

จึ่งพระเจานองยาเธยิ กรมหลวงเทวะวงษวโรบ่ร"การ เสนาบด 

ว่าการด่างบ่ระเทศนำ มว วิออดเชน กงสุลรุสเชย ณ เมยิงสงคโบ่ร ชงเบ่น 

ผ้นำเครื่องราชอิศริยาภรณ์ฃองสมเด็จพระ'โงโส^^^^™''^^^™’ 

วงษานวงษ แลฃ’าราชการผ้ทีมี'หนงทีใ‘ภภงรรม' แกรนฅ ดุก ซารวศ เผา 

ทลลอองธลีพระบาท มพระราชดารสบ่แสภเ3''ร'^^ส''’'^’^^''’'^^^” 

แล’วเสด็จกลบพร"บรมม‘'ง’'ร'*ร'’ง 



วนท5ชกาล ๘๔๘๘ วน ฟ่ฯ๓ คา บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๖ กุมภาพนธ รํตนโกสินท1ศก็ (3)(5)0 (พ.ศ. 1®ป็(^๓๔} 

เวลาบ่ายเจิาพนํกงานไค้เชิญถาพระบพโพ พระเจ่าลกเธอ พระองค์ 

เจาหญิงบณฑรวรรณวโรภาศฃนพระราชยานกงแห่ไปเซิาปรำวดสะเกษ 

พระราชทานผาฃาว ๒๐ พ*บ่ เงิน ®00 เพั๊อง เวลาบ่ายพระราชทานเพลิง 

ไม่เสด็จออก 

วนทรชกาล ๘๔๘๙ วน ๑ ฯ“๓ คํ่า บเถาะฅร ศก ๑๒๔๓ 

วนท ๗ กุมภาพ”นธ ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ทุ่มเศษ เสคจออกพระท้น"งอมรินทรวินิจุฉํย พระยาศรี 

สิงหเทพ นำพระยาสุริยวงษา ผู้ว่าราชการเมืองหล่มส'ก อปฮาดเมืองโพน- 

พไสย กราบถวายบงคมลาไปรกษาราชการเมองโปรดเกลํๅๆพระราชทาน 

โฅ๊ะทองกำแก่พระยาสุริยวงษา แลผ’าพรรเนแก่อุปฮาคฅามสมกๅร 

กรมมหาคไทยนำบอกร้นกราบบ่งคมทูลพระกรุณา ๔ ฉบบ 

ฉบ'บ่ ส ว่าพระภกคีณรงค์ฃำหลวงที่ ๒ เมืองอุบล ที่ ๔(เ; ลงรนที่ 

๑๗ ธ*นํวาคม ๑๑๐ ว่านายรองชิฅฃิาหลวงเมืองสารคาม อุปฮาคราชๅงษ 

ไค้เชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจบ่อย่ห*ว พระรปสมเด็จพระนางเจุบ่ 

พระบรมราชเทวี ฃนสถิฅยที่สมควร แลวฅํ้งเครื่องบชาอาราธนา พระสงฆ์ 

๕๒ รูปเจริญพระพุทธมนต์ รุ่งร้นเวลาเชบ่ไค้ถวายอาหารบิณฑบาตแลมื 

ธรรมเทศนาถวายเครื่องไทยธรรม เวลากํ่าจุคประทีปมีการเล่นต่าง ‘พุ 

120เ^(3^ 



เสร็จการเฉลิมพระชนมพรรษาแลว ๆ)อพระราชทานถวายพระราช 

กุศล 

ฉบบ๒ว่าหลวงวิจารณพยุห ปล“ค กรมการเมืองพยหคีรี ที่®๓ 

ลงวนที ๒ ธนวาคม ©๑0 ว่าไค้แฅ่งให้กรมการกำกบฃิาหลวงผกบฃอมือจีน 

๖ 

จำนวนบ ©๑0 ได้จำนวนจีน ๑๓๗ กน''า ละ .2 เปนเงิน .- 

๖ 

ค่าฎีกา -—™ รวมเงิน ~|-2- เสร็จสนจำนวนจีนแลว แต่งให้ฃุนแพ่ง 

กรมการคุมเงินลงมาส่ง ณ กรุงเทพฯ 

ฉบ”บ ๓ ว่าพระยาสรบดินทรสุรินทรฦๅไชย ผู้ว่าราชการเมือง 

ไชยนาท ที่ ๗๐ ลงวนที่ ๒ มกราคม ©๏ว ว่าไค้แต่งให้หลวงคล”งกรมกาว 

กำกไ,แจ’าภาษีไม้ๆ)ยินสก จำนวนบ ©๐๙ วดราย I ไม้ๆ)อนส่กเรียก 

ภาษีได้จำนวนไม้ฃอนสำ ไม้หลำแพ ไม้กระยาเลย ไม้เหลี่ยม๘๗๔๔๘ท่อน 

๑๕๘0 0 \ 

เงน . 
๑ ๕ 

๒ 
ได้ส่งบาญชีไม้แลราย ลงมาย”งเจ’าพนำงานหอรษฏากร 

วา ๓ 

พิพ”ฌน์ ฉบบ ® ความตองกน 

ฉบบ ๔ ว่าพระพิสารท่สงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสิงหบุรี ที่ ๓๐ 

ลงวนที่ ชิ๕ กนยายน ชิ®๐ ว่า พระครูสงฆภาระสวาหะ เมืองลพบุรี 

นายม”งทายกกบราษฎรบ*านศอกช่ว่ง มีศร'ทธาสร’างพระอุโบสถวำคงยาง 

แฃวงเมืองสิงหบรีเสร็จแส่ว่ ฃอรบพระราชทานที'ผูกพฌสีมา กวทีง ๘ วา 

ยาว @0 วา ไว้สำหรไพระสงฆ์ทำสิงฆกรรมต่อ' 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จฃํ้น 

๒1๑)๕ 



(เ/ ๑๑ 0 ^ (^ 

วนท1ชกาล ๘๔๘๐ วน ๒ ฯ ๓ ค่า บเถา^ฅรศิกิ ๑๒๕๓ 

ว่นท ๘ กุมภาพนธ รตนโกสินทรศก็ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลายามเศษ เสด็จออกฃนนาง กรมพระกวะลาโหมนำบอกเมือง 

ระนองอ่านกราบกิงคมทูลพระกรุณา ๓ ฉบบ 

ฉบ*บ ๑ ว่าพระยาวิฑันเศรษฐี ไค้มืหน*งสือถึงกอมมิชเนอร์เมือง 

มสิวน ๚อทราบความเรืองผู้ร’ายปลนเรือจีนโกยตึง จีนจีหวนที่ท่านายหม“ด 

ไต้ว*ดฃไฟ 

ครน ณ วนที ๔ สิงหาคม ร,ศ, ๑๑0 ไค้ร*บอ*กษรอ*งกฤษฉบ*บ ® 

ว่าในการเรืองนไค้ชแจงก*บจีนสองหลายแล*ว ว่าเวนไว้แต่จะมีโจทพองผ้มื 

ชือคนฃิางองกฤษเปนอย่างใดจึ่งจะเบ่นคๅามไค้ ไค้ตรวจดสำเนาจดหมาย 

ฃองโปลิศไม'เห็นมีฃอวิรุธอ'นใด ถาทีราย ความใหม่อีกจึ่งจะช่วยจ‘บต*วผ้ที่ 

สงไสยไค้ 

ฉบขั๒ว่าพระยาร*ต้นเศรษฐี ไค้ร*บหน*^3สือคอมมิชเนอร์เมืองมสิวน 

ว่า ขอให้จ"บอ*ายแคงแปะผู้ร*ายล*กกระบือ พระยาร*ต้นเศรษฐี จึ่งมีหน*งสือ 

ส่งอ*ายแดงแปะผู้ร*ายก“บกำร*องโจทพยานมาชำระ ณ เมืองรนอง ถ*าคอมมิช. 

เนอร์มืฅอบส่งมาประการใด จะมืหน*งสือมาให้ทราบคร^งหล*ง ไค้ค*ต้สำเนามี 

มา 
รวม ๔ ฉบ*บส่งมาด*วยแล*ว 

ฉบบ ๓ วาหลวงไชยสงคราม ซายนโปสิศเกาะหาดทรายฃๅวมๅ 

แจง์ความว่า นาย ลงเรือไปคบคิคก‘บนาย3]งโปสิศเปนผ้ร*าย 
นยฅาขาว I เย 

ล*กผู้คนแลเงินทองส่งของสำหรบโปลิศ "I จ'บฅำนายน้ยฅาฃาวมาซ์กถามให้ 



\ 

การสารภาพ แฅ่นาย 
มง 

หนีไปอย่แฃวงเมืองมลิว้น พระยารฅนเศรษเ 

ได้มีหน’งสือส่งอายน้ยตาฃาวนายคล้ายพยานแลกำรองกำให้การไปเมือง 

มสิวนฃอฅวอำยอี'^ 1มาชำระที่เมืองระนองฅามหนำสือสญญา 
มง I พาน ) 

ล้ากอมมิชเนอร์ฅอบมาประการใดจะบอกมาให้ทราบกรไหลำ 

เพลา ๔ ท'มเศษเสด็จฃน 

ว'นที่ร'ชกาล ๘๘ลี่๑ ว'น ๓'*^๓ คั๋า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว'นที่ ลี่ กุมภาพ'นธ ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเสด็จทรงรถพระที่นำไปประทบทอดพระเนฅร 

เมรวดเทพศิรินทราวาศ พระยาศรีสิงหเทพ นำพระศกดิเสนีฃาหลวง 

พระประสิทธิวิทยา หมอยา ฃนองก์รกษา หมอนวด กราบถวายบงคมลา 

ออกไปรำษาพระยากทาธรธรณินทรฯ ณ เมืองพระฅะบอง แลวเสดจเฃา 

ไปทอดพระเนฅรทวแลว 

เวลา ๒ ทุ่มเศษเสด็จกลบพระบรมมหาราชวำ 

วนที่ร'ชกาล ๘๘ลี่๒ วน ๕ "I ๓ ด็า บ่เถาะตรศก ๑๒๕๓ 

๑0 กมภาพไเธ์ ร'ตนโกสนทรศ่ก 6)(3)0 (พ.ศ. ๒๔๓๘) 

เวลาบ่าย เจำพนักงานเชิญพระพุทธรูปฉลองพระองค์กรมสม^ที่วิ 

ฉลองพระเทพศิรินทรามาตย์แลพระพุ'ก^รูบ่^ก®'^”'^^^®'^^ สมเคจพระเจา 

นัองนาง เจำพ้าจ'นทรมฉเ®กล โสภณภกวดกรมหลรงรลุพ®กาะา^แพ 

)ฐ!) 



ในพระอุโบสถๅคเทพกึรินทราวาศ มาประดิษ^านเหนือชํ้ในเว่นพ้าในพระ 

เมรุ แตวเชิญพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระเจุาลกเธอ พระองค์เจ'าหญิง 

บณฑรวรรณวโรภาศฅํงที่^านบตธอ่ๅนเทนือ แวดลอมควยเกรื่องสงเปน 

พระเกียรติยศ 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสดจทรงรถพระที่น'งไปประท”บพล!เพลายกว“ดเทพ- 

ศวนทราวาศแลวเสดจพระราชดำเนินเขา]นพ7ะเมรู ทรงจุดเทียนเครื่อง 

นมสการพระสงฆ ๒0 รูปก็เจริญพระพุทธมนค์ มีพระธรรมราชานว”ฅรนำ 

เปนประธานไนการฉลองพระพุทธรูปฉล0งพ7ะองค์ เวลา ^ ห่มเสศเจริญ 

พระพุทธมนฅจบ ทรงถวายผา!ดรแก่พระสงฆ ๒0 รปทีเจริญพระพทธมนต์ 

แลวพระสงฆกถวายอติเรกพระพรลากล! 

เวลา ๕ ทุมเสศเสดจออกพลบพลาทรงจุดคอกไม้เพลิงแล! เสด็จุ 

กลบพระบรมมหาราชวง เวลากำมีหน”ง ๒ โรง ญวนหก สิงโด ม”งกร 

รำกระถางเล่นน่าพลบพลา แลโขนนอนโรงด!ย 

วนพรชกาล ๘๔ลี่๓^ วน ๕ ฯ ๓ คำ บเถาะ;ตรื่ศก็ ๑๒๔๓ 

วนท ๑® กุนภาพนธ ร‘ตนโกสินทรศั๊ก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วนนเปนวนจะไคเชิญพระศพพระเจาลกเฐอ พระองค์เจ!หญิง 

บนทรวรรณวโรภาศเขติพระเมรุว”ดเทพคิรินทราๅๅด โปรดเกลติ ๆ ไห้ 

พระบรมวงษานุวงษแลขติราชการจ”ดเกรื่องโฅ๊ะลายครามเขํๅไปที่^ง^ๅๅ5ากด 

พระเมรุดตินฅวนออก เวลาเขติพระสงฆ์ ๒0 รูปร!พระราชทานฉน เวลา 

บ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่น’งไปประท!พล!พลาๅดเทพคิรินทราาาด 

เจติพนกงานที่งผลก”ลปพฤกษ ๔ ทุ่ม พุ ละ ๒0 บาท แล!ทรงโปรยผล 



กลปพฤกษ พระราชทานพระบรมวงษานุวงษแลฃ็าราชการผืายน่าแลวเสด็จ 

ขนพระราชทานผืายใน เวลา ๒ ทุ่มเสกีเสด็จออกประท'บที่ฅํ้ง!ฅ๊ะ โปรด 

เกลา ๆ ให้กอมมิฅตีฅดสินรางวลชนเกรื่องโต๊ะ จนเวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จออก 

พล”บพลา ทรงจุดดอกไม้เพลิงแลวเสด็จกลบพระบรมมหาราชว'ง 

การมหอระศพฅํ้งแต่วนนฅ่อใป คือโฃน ๑ โรง ห'น ๑ โรง งว @ 

โรง มอญรำ ต หน”ง ๒ โรง ญวนหก ® รำกระถาง ๑ สิงห์โต ๑ 

ม”งกรตามเกย เวลา ๗ ทุ่มเสศโปรดเกลำ ๆ ให้เจำพน”กงานเชิญพระโกษส่ง 

พระศพ พระเจำลกเธอ พระองค์เจำหญิงบขั.ทรวรรณวโรภาศ ขํ้นพระราช 

ยานสามลำกานพห้อมดำยคู่แห่ถือโคมบำ แลกลองชนะ แตรสำข์ เครืองสูง 

อินทร์พรหมออกประตศรีสุนทร สุนทรทิศา ลงท่าพระ เชิญพระโกษส่ง 

พระศพลงเรือเอกไชย ใ]ระกอบพระโกษทองนอยแห่ไปวดเทพคิรินทราวาศ 

เวลา ๘ ทุ่มเสศเสด็จทรงพระราชยานแต่เกยพระที่น”งจกรกรีมหา 

ปราสาท ไปประท”บเรือกลไฟที่ท่าพระที่น”งราชกิจวินิจฉ”ย โปรดเกลำ ๆ 

ให้ลอ่งเรือกระบวนแห่พระศพไปเขำกลองผดุงกรุงเกษมหยุดน่าวคเทพ- 

คิรินทราวาศ แลวเสด็จชน 

วํนห้ชกาล ๘๔๙๔ วน ๖ ฯ ๓ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

วนที่ ๑๒ กุมภาพนธ รตนโกสินทรศกั๊ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลายํ่าร่งเสศเสด็จทรงรถพระที่น”งไบ่บ่งะท่ษพง-ที่นิงที 

พระเมรุว”ค เทพคิรินทราวาศ โปรกเกลำ ๆ ไห้เวิำพนกงานแห์พระศพเขา 

พระเมรุดำนฅวนออก เรียนพระเมรุกรบ ๓ รอบแลว เจาพนกงานเปลอง 

เฐปิเฐปิลิ่ 



พระโกษประกอบนอกออก เชิญพระโกษลองในขั้นเสลี่ยงหๅไปฅํ้ง์บนเกริน 

บนใดนาคในพระเมรุมุขอ็านใต้ เลือนพระโกษขั้นฅงที่เหนือชนแว่นพา 

๓ชน ประกอบนอกฅามเดิมเสร็จแลว ทรงทอดผ่าไตรสดบเกรณ์สงเค็ดสำบน 

เก๋ง ๒ ไฅร สำบนพระบิณ.ทบาต ๕ ไตร เปล่า ๑๕ ผ่าขาๅ ๒00 พ'บ 

พระสงฆ พระอารามต่าง‘มุ มีพระวรวงษเธอ พระองค์อรณนิภาคุเาเากรนา 

เปนประธานแลวมีสคปกรส่วนขางในต่อไป เวลาเชำ ๓ โมงเสศเสด็จกล'บ 

พระบรมมหาราชวง 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่น"งไปประทบพลบพลา โบ่รต 

เกล'า ฯ ให้เจ่าพน'กงานที่งผลกลปพฤกษ ๔ ตน แลวทรงโปรยผลก'ลปพถกษ 

แลเหรียญทองคำ พระราชทานพระบรมวงษานุวงษแลฃ๎าราชการผ่ายน่า 

แลวเสด็จขั้นพระราชทานผ่ายใน เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกพระเมรปวะท'บิ 

มขตว'นออกทรงทอดผ'าไตรสด'ปกรณ์สงเด็ดเอกสำบนเก๋ง ๒ ไฤว เรือสำบน 

พระบิณทบาต ๕ ไตร เปล่า ®๕ ย่าม ๑00 รูป มีพระสมุทมุนีพระปถม. 

เจคียนำเปนประธาน แลวเสด็จออกพลบพลาทรงจดดอกไม้เพลิง แลวเสด็จ 

ขั้นประท'บ่พระที่น'ง้ทรงธรรม พระธรรมวโรดม เชำไปถวายเทศนากา ยานุ 

บสสนาก'ณฑ์หนึ่ง จบแลวทรงถวายส'งเด็ดสำบนเก๋งแลวเสด็จออกดิดิลิะ), 

รางวลชนเครื่องโต๊ะพรอมควยกอมมิฅฅีฅ่อไป จนเวลา ๕ ท่มเสกีเสด็จกล*บ่ 

พระบรมมหาราซบ่ง 

1ยี!)๓0 
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วนทรชกาล ๘๔๙๕ วน ณ์ ฯ ๓ คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วไ4ท ๑๓ กุมภาพ"นธ รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่น่งไปประท'บไนพระเมรุ 

วคเทพกีรินทราวาศ ทรงทอคผ็าไฅรส*งเด็คเรือสำบนเก๋ง ๒ ไตรส*งเค็ค 

๒ ไตรเรือบิณทบาต ๕ ไตรเปล่า ๑๕ ผำขาวพ*บ่ ๒00 สค*ปกรณ์ สมเด็จ 

พุฒาจาริยนำเปนประธาน แลวเสด็จออกประท*บ่พลบพลาทรงโปรยผลก"ลป 

พฤกษแลเหรียญทองพระราชทานขบ่งน่าแลำเสด็จขํ้นพระราชทานขบ่งใน 

แลำเสด็จออกทอคพระเนตรรำกระบี่ ๑ คู่ เวลา๒ทุ่มเสศทรงจุดคอกไม้เพลิง 

แล"วเสด็จขน เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกต*คลินเครื่องโต๊ะแลวพระราชทานดุม 

เรืนมีพระนามพระเจบ่ลูกเธอ ที่สนพระชนม์แก่พระบรมวงษานุวงษแล 

ใท้ราชการ จนเวลา ๒ ยามเสศเสด็จกล’บ่พระบรมมหาราขวบ่ การพระ 

ราชทานดุมมีท*งั้สามเวลา 

วโเนทรงกรื่วขนนางที่เสด็จออกพล"บ่พลาแลวข'!งน่ายืนคด'!ง ‘ๅ น่ง 

คำรสสบ่ให้พระองค์เจบ่ไชย่นตมงกล บงค'บ่ให้กรมวงเอาหวายไปกอยเฆียน 

ให้ลุกขนยืนเผา 

วํนทร่ชกาล ๘๔๙๖ วน®ช๓ คา บเถาฒัตรศก ๑๒๕๓ 

ว'นท ๑๔ กุมภาพ'น® ร'ตนโกสนทรศก ®®0 (พ•ศ* ๒๔๓๔) 

เวลาบ่ายเจบ่พนกงานเชิญพระศพเขบ่ไป'^'!■า 

เมรุคำนฅวนฅกเฉียงเหนือ ร้อชนแว่นพาฅ๎งถานพระราชทานเพลิงศามเคย 

แลวเชิญพระโกษลองในทรงพระศพ™ท"^^'^'^®ท^^^''กทบ่ 

เพลิงบนถานบฅรทง ๔ กาน 

เฃึฮส)๑ 



เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่นํงไปประท'บในพระเมรุ3]ข 

ฅวนออก ทรงทอคผ็าไฅรสงเก็ดเรือสำบํ้นเกง ๕ สงเค็คเปล่า ๑ ไตรเรือ 

พระบิณทบาต®0 ไตรเปล่า®๕ ย่าม ©๐0 ผ็าขาวพ*บน่า ๒00 พระสงฆ์ 

สดปกรฒีพระเจาบรมวงษเธอ กรมสมเด็จพระปว เรศวริยาลงกรณ์นำเปน 

ประธาน สดปกรณ์เสร็จแล่ว เสด็จพระราชทานเพลิง แล่วเสด็จออก 

พลบพลา ทรงโปรยผลกลปพฤกษแลเหรียญทองพระราชทานข’างน่า แลว 

เสด็จขืนพระราชทานฃ็างใน แล’วเสด็จออกทอคพระเนตรรำงำว © ค่ 

แลวเสด็จขน เวลา ๒ ทุ่มเฟิศเสด็จออกพล!เพลา ทรงจคคอกไรื]เพลิง 

ทอคพระเนตรรำกระถาง แลวเสด็จพระราชดำเนินทรงบกเหรียญรางวล 

โต๊ะเครืองบชาฅามชนทีกอมมิตฅีตรวจตํตสิน แลมีสด!กรณ์ฃองหลวง 

ไตรเปล่า©๕ ฉลาก ©๐0 เวลา๒ ยามเสศเสด็จประท!พระที่น’งทรงธรรม 

พระพรหม3าณีเขำไปถวายเทศนาจิตตานุบสนากณฑ์หนึ่ง จุบแลวทรงถวาย 

สงเด็ดเรือสำบนเกำ เวลา ๘ ทุ่มเสศเสด็จกล!พระบรมมหาราชวำ 

'ฮนทรชกา?) ๘๔ลิ่๙) าน เตูปี ฯ ๓ คา บ!,ถา!^ฅรคก ๑!สุ)๔(7ก 
๓ 

วนที่ ®๕ กุมภาพนธ รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๙) 

เวลายั้ารุ่งเสศเสด็จทรงรถพระที่นงไปประท!พว-ที่น’'^ทรงธรรม 

โปรดเกลำๆ ให้เดินสามหาบเวียนพระเมรุครบสามรอบแลว เสด็จขํ้นบนถาน 

าวตรในพระเมรุ ทรงทอดไตรแพรสามหาบหกสด!กรณ์ แลำทรงเด็บ 

พระอ3ลงบพุในพระโกษทองคำ แลวทรงถวายอาหารบิณ,ทบาตพร-สงณ์ 

120๓1^ 



๖ รูปทีสดไ]กรณ์ เจาพนกงานได้ฅํ้งมิาหมู่เหนืออาศน์สงฆ์ที่พระเมรุ 

ฅวนฅกเชิญพระโกษพระอฐขนประด้ษ^าน ภอพระสงฆ์ฉนแลว ทรงทอค 

ผ็าไฅรส‘งเค็ดเรือสำบนเกํง ๑ ไฅรส’งเก็ด ๒ ไฅรเรือสำบนบิณ.ทบาฅ ๕ 

ไฅรเปล่า ๑๕ ผ็าฃาวพ๚ ๒00 ส'?ไ]กรณ์ พระธรรมราชานุว*ตรนำเปน 

ประธาน เวลาเชำ ๓ โมงเสศเสด็จกล*บพระบรมมหาราชวำ เจำพนกงาน 

ได้จดการบนถานบตร เชิญพระโกษพระอ"3ขนสถิฅยในบุษบกเหนือชน 

แว่นพ้า 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่นง์ไปประทบพลบพลาวคเทพ 

ศวนทราวาศ ทรงโปรยผลกลปพฤกษแลเหรียญทองพระราชทานขำงน่าแลว 

เสด็จขนพระราชทานฃำงใน แลวเสด็จออกทอดพระเนฅรมวย 1® คู่ เวลา 

ทุ่มเสศทรงจุดดอกไม้เพลิง แลพระราชทานรางว'ลนายคไนทำการพระเมรุ 

แลวเสด็จชนประทเบในพระเมรุมุขด่านศวนออก ทรงทอดผำไตรสังเด็ด 

เรือสำบนเก์ง & ส่งเด็ด ๓ ไฅวเรือบิณทบาต ๕ ไตรเปล่า เ®๕ ย่าม '®0๐ 

ฉลาก ๑0๐ สดไ]กรณ์พระธ*3 พระอมราภิรกขิฅนำเปนประธาน แลวเสด็จ 

ประทับ พระที่ทังทรงธรรม พระโพธิ วงษาวาริยถวาย เทศนาธมมานุบสนา 

ก*ณฑ์หนึ่ง จบแทัวทรงถวายไตรเครองบริกฃารตามถมศวร แลวโปรดเกลาก 

พระราชทานเหรียญทองตำแก่ษระทรนก’^า^านุช'^^ แลขาราชการตามทม 

น่าที่ทำการในงานพระเมรุกร^งนึ่ทัวกน แลวพระราชทานรางว่ลิแก่ผู้พี่ม'’ 

ทังโต๊ะเครื่องบชาแลผ้ที่ตํ้งกร^ถางต'’^'^ทั^^'^'''’^'^ '''^^'' ทุมเสศเสดจ 

กลบพระบรมมหาราชทัง 

เดูฮดา๓ 



วนท1ชกาล ๘๔๙๘ วํน ๓ ฯ 01 คา บเถาะตาศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๑๖ กุมภาพ่นธ ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชามีสดปกรณของา/!ลวง ไฅรสํง์เก็ดเรือสำบนเกง ๑ เตร 
สงเคด ต ไตรเรือพระบิณทบาต ๖ ไตรเปล่า®๕ ผิาพํบเน่า ๒00 ย่าม 

๑ 0 0 เวลาบ่ายโมงเสศเจาพนกงานต'งกระบวนแ'เ/เ'พร!;อ”^แ,ต่พระ!,มรไปส่ง 

ทีฅำหนกในพระบรมมา/!าราชว*ง 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเจำพนกงานฃุฅศพเข์าจอมมารดาา/!ญิง ซึ่งผงไว้ ณ 

วดเทพศรินทราวาศ ขึนบรรจุในโกา;เลองใน ชึนเสสํยงหํ้วมาประติา;)^าน 

เหนอแวนพา ๒ ชน ประกอบโกษแปดเหลียมเปนเกยรติยศ มีฉํฅรเครื่อง 

สูงตงแวดลอม ๑๒ คน การมหอศพต่าง‘จุ แลผลกว้ลปพฤกษคงมีเหมือน 

งานกอน แฅเงนทรงโปรยบนพลบพลาลดคงวนละ ® ช'ง เหรยญทองไม่มี 

วนทรชกาล ๘๔๙๙ วน ๔ ฯ ๓ คำ บเถาะตรศก็ ®๒๔๓ 

วนท ๑๘) กุมภาพนธ ร'ตนโกสินทรศก็ ®®0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบาย ๕ โมงเสศเสดจทรงรถพระท้น*งไปประทบในนเระ!,3ารว*ติ 

เทพคิรินทราวาศ ทรงทอดผาไตรสงเก็ด ๔ ไตรเปล่า ๒๑ ผท้พ”บน่า ๑00 

ย่าม๕0 พระสงฆณพระอารามต่าง‘จุ มืพระธรรมราชานุว'ติรนำบ*'งสกล!ปน 

ประธาน แลวเสด็จออกพล'บพลา ทรงโปรยแลวมืมวย ๒ค่ เวลา ๒พมเสศ 

ทรงจุดดอกไม้เพลิงแลวเสด็จขนประท*บในพระ!ะ)ร ทรงทอดผท้‘เ!าๅทก็เ 010 

ร์าลาก ๑00 บงสุกุล แลวโปรดเกลา ก ใหกอมมตตตรวจโตะชงตงใๅ/เะ)ท 

นกแรพร./เมรุ ๔ โตV แลกระลางตนไม แลพรรณไมทปลกมาในกระถาง 

ที่ตใใหม่จนตลอด เวลา ๘ ทุ่มเสศเสด็จกล*บพระบรมมนาราชว*',3 

เซี)๓๔ 



วนทรชกาล ๘๕00 วไ! ๕ ฯ ๓ คา บเถาะต1ศก ๑๒๕๓ 

วนท ๑๘ กุมภาพํนธ รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่ายเจาพนกงานได้ยกศพจุา)ๅชํ้นแๅนพๅ มาชำระในฉากที่มุม 

เมรุดานตวนฅกเฉียงเหนือ แลจไ'!การที่จะพระราชทานเพลิงฅามเคย 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสคจทรงรถพระที่น’งไป ประทํบ่ไนพระเมรุมุฃ 

ฅวไเออก ทรงทอดผำไฅรสไเค็ด ๕ ไดรเปล่า ๒0 บ่งสกล พระวรวงษเธอ 

พระองค์แจไอรุณนิภาคณากรนำเปนประธาน แล่ว์เสด็จขนพระราชทานเพลิง 

แลวเสด็จออกพลไเพลา ทรงโปรยผลก'ลปพฤกษพระราชทานขำงน่าขไงใน 

แลวมีมวย ๑ กู่ แลไเสด็จขนประท่บพระที่ใเงทรงธรรม พระราชทานรางว’ล 

กอมมิฅฅี แลผ้ที่ฅไกระถางว่าน เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จกลไเพระบรมมหา 

ราชว’ง 

ว'นทึ}ชกาล ๘๕0ด ว่น ๖ กุ ๓ คํ่า บเถาะตร ศก็ ๑๒๕๓ 

ว'นท ๑6 กมภาพ'นธ ร'ตนโกสนทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชไเจไพนกงานได้แปรรูป แลมีการสามหาบ แลวพระสงฆ์ฉน 

แลอ3ลงบนขิโกษทองคำ แลมีบ่งสุกุลตามสมควร เวลาโมงแห่อ3ไปคํง 

ที่ว'ง พระวรวงษเธอ พระองคเจาสายสินิทวงษ 

เวลาทุ่มเสศเสด็จออกพระที่น"งคุสิค3าหาปราสาททรงรบชนเครื่องโต๊ะ 

แลวโปรดเกลไ ๆ กอมมิฅฅีตรวจตดสิน จนเวลายำรุ่งเสคเสดจชน 

เต)๓ข้ 



วํนทรชกาล ๘๕0๒ วํน ฟ่ ฯ ๓ คา บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 
๘ 

วนท ๒0 กุมภาพนธ์ ร'ตนโกสินทรศก ๑๑0 {พ.ศ. ๒๔๓๔) 

วนนีเจ่าพน์กงานจํคการที่พระที่นํงคุสิฅมหาปราสาท พระสงฆ์ 

®๕ รูปจะไค้เจริญพระพุทธมนฅ์ ๆ;องหลวง ๑0 ๆองเจำภาพ ๕ จึ่งรวมเปน 

พระสงฆ์ ๑๕ รูป มีพระกิฅิสารมณีน์าเปนประธาน ในการสตวารพระเจำ 

ลูกเธอ พระองค์เจำหญิงบไเทรวรรณวโรภาศ 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกในพระที่น'งคุสิฅมหาปราสาท ทรงจดเทียน 

เครื่องนมสการแลวพระสงฆ์ ๑๕ รูปก็เจริญพระพุทธมนต์ กรนจบแลว 

ทรงทอดผาไตรสดปกรณท*วแลว พระสงฆกถวายอนโมทนาพระพรลากล*บ 

ทรงทอคผำไตรส*งเค็ค๒ ผำ๚าวพ“บ๓๐มีหม่อมเจำพระสถาพรพิริยพรต๑ 

พระปล*ดแช่ม ๑ นำเปนประธาน สดไ]กรณ์เสร็จแลว โปรดให้นิมนต์พระกีรี 

สมโภชเฃำมาถวายเทศนาส่ฅวารสตรกณฆ์หนึ๋ง เปนณีณฑ์ฃองหลวงจุ)บลง 

แลว ทรงถวายไตรแลเครื่องบริกฃารตามสมควร แลวพระมหาเพมเช่าไป 

ถวายเทศนาชรามรณสตรกํณฑ์หนึ่ง เปนกํณฑ์เจำภาพ โปรดเกลำ ๆ ให้ 

พระเจำลูกเธอ พระองค์เจ่าชายอาภากรถวายไตรแลเครื่องบริกฃาร แล 

โปรดเกลำ ๆให้จดดอกไม้เพลิงควย แลวทรงฅคลินช้นเครื่องโต๊ะพรอมควย 

กอมมิฅตีต่อไป จนเวลาสามยามเสศเสด็จขน 

1ฃิป็๓ 



วนท1ชกาล ๘๕0๓ วไ! ต ฯ๓ คำ มเถาะตรศก็ ด๒๕๓ 

วนท ๒๑ กุมภาพํนชิ รํฅนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

1วลาเชา ๔ โมงเสศโปรดเกดำๆให้พระ!.จ็าลกเธอ พระองค์เจ็า 

อาภากรออกมาเลียงพระที่พระที่น่งคสิดมหาปราสาทเสร็ขิแดํว พระครูศรี 

บั่ญญามุนีเขำมาถวายเทศนาสไร)หะกโแฑ์หนึ่ง ชองเฃ์าภาพ พระองค์เจา 

อาภากรถวายไฅรแลเครื่องบริกฃาร แลวมืสคไ]กรณ์รายรอยอีก ๕0๐ รป 

เวลาทุ่มเสศเสด็จออกในพระที่น’งคสิดมหาปราสาท โปรดให้นิมนต์ 

พระราชมุนีเข์ามาถวายเทศนาเบญจพลี ๕ ก’ณฑ์หนึ่ง เปนก'ณฑ์ฃองหลวง 

จบแล’วทรงถวายไตรแลเครื่องบริกฃารฅามสมควร แล’วทรงทอดผาไตร 

สดไ]กรณ์ดํงเค็ดหำพาน ๑ ไตรเปล่า ๑๐ ผ’าฃาวพบ ๒๐ พบ ผ’าพบน่า 

๑๐๐ ฃองเจ’าภาพ ผ’าฃาวพํบ ๓๐ ผไพํบน่า ๑๐๐ พระราชพงษปฏิพทธ 

มุนีนำเปนประธาน แลำเสด็จออกมุขเด็ดพระที่น'งดุสิดมหาปราสาท ทรง- 

โปรยผลกลไ]พฤกษ แลเหรียญทอง พระราชทานพระบรมวงษานุวงษแลว 

เวลา ๔ ท่มเสศเสด็จขั้น พระองค์เจำอาภากรจุดดอกไม้เพลิงอิกคืนหนีง 

ว่นทรํชกาล ๘๕๐๔ วน ๒ ‘า ๓ คา บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 

ว่นทึ ๒๒ กมภาพ'นธ์ ร่ฅนโกสนทรศก ๑๑0 (ใ^เ.ศ1®ป็๔๓๔) 

อนึง ทรงพร^กรณาโบ่ร^I'ฟิ^^(ใ^ากิ) 

วิเสศกลางซึ่งถึงกำม์แลว เปนท"าวสุจวิคธำร^ มีบรรดาศกคื้เสมอทาวสนอง 

1ยึ0๓๓) 



พวะโอษ^ ถือศํกดินา ®000 พระราชทานหิบหมากทองคำใหญ่ ชำหลํก 

เชิงชายเครืองในพรํอม กาทองคำชำหลกเชิงชาย ถาดทองคำสำร๚หนึ่ง 

ฃํนลางหนาพานรองทองคำสำร'บหนึ่ง กระโถนทองคำ หิบหมากทองคำเล็ก 

โต๊ะเงินคู่ ๑ พระราชทานโกษรองศพเพี่มขั้นเปนเกียรติยศ 

เวลายามเสศ เจาพน''กงานได้ยกศพ ทก้วสจริดธำรงเปลี่ยนใส่โกษ 

ทิพระราชทานแห'ออกจุากบานพระยาราชประสิ",ๅฐิ ขนฅ็งเหนือเสลี่ยงแปลง 

ประกอบนอกโกษแปดเหลียมต^งกระบรนแห่แต่ถนนๅ'ติสบ*คํเ บพๅรๅรๅะ) 

มาเขาเมรุว'ติเทพคิรินทราวาศ มีกลองชนะเขียว ๒0 จ่า!] & ฉ่ฅรเบญจา 

®๒ คน ฅงเหนือขนแว่นพ้า ๒ ซน 

แลวได้ขุดศพ หม่อมเจำหญิงในพระเจตินองยาเธอ กรมหลวง 

เทววงษวโรประการหมอมเจาชายในพระองคเจาสว*สิดิใค/)■แ ลงหบทองทิบ 

ทงสองศพ ใส่เรือเกำออกจากว*ติบรมนิวาศ หยุคท่าว*ติเทพคิรินทราวาค 

เจาพนกงานยกหบศพหมอมเจาชายทง ๒ ใสวอแห'เขาในเมร ศพ'!'ฑ้วสจริด 

ธำรงอยู่กลาง ศพหม่อมเจ่าหญิงในกรมหลวงเทววงษอย่ดตินเหนือ ศพ 

หม่อมเจ่าชายในพระองค์เจติสว'สคิโศภนอยู่คตินใด้ 

เครื่องตบแต่งในการเมรุกร*ง์นึ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลติๆใ'ห้ผ้ที่เส่แ 

เครื่องโต๊ะ จ'คโต๊ะโขกเครื่องสี เครื่องสติกโลก แลเกรื่องฃาวต่าง^V| 

มาตง ณ สติงทใ ๓ แลฅํ้ง์ทีน*กแร้เมรุท*ง์ ๔ มุม แต่โต๊ะฃองหลวง แลฃอง 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลฃองสมเด็จพระเจติลกยาเธอ ค*งบนพระ'บี่น”ไๅ 

ทรงธรรม์ แลต*งกระถางตนไม้แลกระถางว่านบนรตินคอกไม้รอบเมรดำย 
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อนง การมหอศพในงานน มโฃน ๑ โา•ง ห่น ® โรง หนง ๑ โรง 

แลโปรคพระราชทานผลกลปพฤกษพ่มๆ!!ล" ๒ พ'ม01ล;; ๒0 บาท ทรง 

โปรยบนพลบพลาสำหรํบสม!.ด็จุ)พา;;บๆ3!โฏๆสาธิๆาชๆนละ ๑ ข'โ] พาะ 

ราชทานเงินเพืองในส่วนศพหม่อม!,จุาทํ้ง ๒ ศพละ ๒0๐ เพอง ผาไตรศพ 

ละ ๕ ไตร ผาฃาวพบศพละ ๕ พบ ศพท'าวสจาฅธำรง พาะราชทานผ'าไตร 

©0 ไฅร ผาฃาวพ!! ๒0 พ! แลมีคอกไม้เพลิงพ่ม ๕ ชน ๒๐ พ่ม ระทา 

๖ ระทากระถาง ๘ กระถาง พเนียง ๒๐ พลุ ๕๐ พลุ จุคท^งสองคืน 

วนนั้ไม่เสด็จออก 

วนทนีชกาล ๘๕0๕ วน ๓ ฯ ๓ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว็นทื ๒๓ กมภาพ!ธ์ รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๔ โมงเสศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จทรงรถพระที่น’ง 

ไปประท!ในพระเมรุแลวเสด็จออกาาล!พลา ทรงโปรยผลกล!พฤกษพระ- 

ราชทานพระบรมวงษานวงษแลฃาราชการ เจาพนกงานกทิงตนกลปพฤกบ 

๒ ตน เสร็จแลวมีมวย ต กู่ 

เวลาห่มเสศเสด็จทรงรถพร"ที่น*งไบ่บ่'า"'อช!''^ลาา'*าเลา'า'^^'’าวิ’^ 

วาศ โปรดเกลำ ๆ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจุตตอกไน้‘พลิง แลวเสด็จ 

ประท! ณ ส่างดำนฅวนออก ทอดพระเนตรกอมมิตฅีตรวจเอาองโต๊ะ แล 

กระถางฅน์โม้ จนเวลา ๒ ยามเสศ1ส*^|จกลใ-)พว^ใาว3บ่มหาราชวง 

1^9๓^ 



วนทรชกาล ๘๕๐๖ วน ๔ ฯ ๓ คา บเถาะฅวศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๒๔ กุมภาพนธ์ รตนโกสินทรศก็ ๑6)0 (ใ^'1,กิ1สุปื^5!๓^^) 

เวลาบ่ายเจาพนกงานไค้ยก!กษกิพท์'าๅสุจุริดธำรง แลหิบศพหม่อม 

เจาชายทง ๒ ไปชำระที่รกแร้เมรุค้านฅวนฅกเฉียงเหนือ ร้อชนแว่นพาแล 

ยกวอช่อพา ตง3านพระราชทานเพลิง ๓ ฐ่าน ชำระศพแลวยกศพขนฅง 
I 

ตามที เวลาบ่าย ๓ โมงเสศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสคีจประท!!ในเมรุ 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่น'งไปประท'บในเมรุมุขตวนออก ทรง 

ทอดผาไตรบ*งสกล แลสค้ปทรณ์ 

มีพระธรรมวโรดมนำเปนประธาน แลวเสด็จขึนพระราชทานเพลิง 

แลวโปรดเกลา ๆ ให้สมเคจพระบรมโอรสาธิราชเสด็จออกพลบพลาทรงโปรย 

เหมือนวนก่อน เวลายำคำเสศเสด็จกลบพระบรมมหาราชวง์ 

วนทรชกาล ๘๕๐๗ ว่น ๕ ฯ ๓ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 
๑๓ 

วนท ๒๕ กุมภาพนธ์ ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑๐ (พ.ศ, ๒๔๓(2:) 

เวลาเขาเจ่าพนกงานได้แปรรุป แลเก็บอ3ทำวสุจริดธำรง แห่ส่ง 

บำนพระยาราชประสิทธํ 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จออกพระที่น”งจ่ก่รกรีมหาปราสาท มข 

ตวนออก จึ่งพระเจำนองยาเธอ กรมหลวงเทววงษวโรประการ เสนาบด็ 

ว่าการต่างประเทศ นำมิศเตอ แกมเปอแมนต์ราชทฅ เยอรมน @ มิศเตอ 

1ตป็๔0 



พูลเกอ ๑ รวม ๒ นาย เฃิาไปเผาทูลลอองธุลีพระบาทกราบถวายบ้งคมลา 

กลบออกไปบานเมือง มีพระราชปฏิส"น;ฐานไต่ถามด้วยฅามสมควร พระเจา 

นองยาเธอ กรมหลวงเทววงษวโรประการ ก็นำมิศเฅอท*ง์สองถวายคำนบ 

ออกมาจากที่เผา เสด็จฃํ้น 

วนที่ร'ชกาล ๘๕0๘ าไเ ๖ ฯ ๓ คา บเถาะตรศก ด๒๕๓ 

วโ4ที่ ๒๖ กุมภาพนธ์ ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เปนวนพระไม่เสด็จออก 

ว"นที่ร่ชกาล ๘๕0๘ ว'ไ4 ๘) ฯ ๔ คำ บเถาเตรศก ๑๒๕๓ 

ว“นที่ ๒ต่) กุมภาพโเธ์ ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ท่มเสศเสด็จออกขุนนาง พระศรีเสนานำบอกในกรม 

มหาคไทยขั๊นอ่านกราบบ"งคบกุล ๔ ฉบ"บ 

ฉบบ ๑ บอกเมืองนครนายก ลงว*นที่ ๒๔ มกราคม ®®0 ว่าไค้ 

แต่งไห้กรมการพรอมกบกอง'กา^ารใบ่วิม^^'*^''^บ่^''^''*’^''^''^®'^'' 
-1 \ 
ค 

สระบุรีต่อก่น ไค้ตวอ"าย บุญ ' 

เชยงเหิน^ 

แฅ่ด้วอ"ายสีงแกวหนีไปไค้ 
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ฉบบ ๒ บอกหลวงจินดาร*กษฃำหดวงเมืองฉเชิงเทรา ลงวนที่ ๒๔ 

กุมภาพนธ์ ®®0 ว่าไค้ชำระความนครบาล อาญาแพ่งอุทธรณ แลวไป 

®๘๖ เรอง ย'งค’างอยู่ ๒๘๒ เรื่องมอบให้กรมการไว้พิจารณาต่อไป 

ฉบบ ๓ ว่าไค้ส่งฅวอ*ายจุ่นซึ่งเอาบึนยงอำแดงผอ่งตายเชำมา 

กรุงเทพ ๆ 

ฉบ*บ ๔ ว่าได้ส่งฅํวอ*ายจีนซึอ กวามหาก'นว่าแทงจีนจั้นฅายเชำมา 

ณ กรงเทพ ฯ 

พระวิจารณอาวุธ กรมพระกระลาโหมนำบอกพระยาศรีสรราชภ่กดี 

ฃ็าหลวงหำเมืองผ่'ายทเลตว*นฅกขนอ่านกงาบบ'งคมทล ๓ ฉบ*บ 

ฉบบ ๑ ลงวนที ๓® ตุลาคม ®ด 0 ว่า เงินภาษีผื่น เมืองภเกจบ 

®0๙ เงิน®"'เหรียญ นำฝากแบงเมืองบนังแลำ 
๔๔ 1 

I ' ^ ๔๕๙๔ I 
ฉบบ ๒ วาภาษิผลประโยชนเมีองถลาง บ ๑0๙ เงิน ๒๕ Iเหรียญ 

๑ ] 
นำฝากแบงเมืองบี่น*งแลว 

ฉบบ ๓ ว่าเงินภาษีรอยชกสามเมืองภเก็จบี่ ®0๙ เงิน 

๒๒๔๒๒๑1 ๘ 0 \ 

1 เหรยญ นาฝากแบงเม์องบนงแลว 
๘๗] 

แลวพระศรีเสนานำหลวงจินดารกษชำหลวงเมืองฉเ,ชิง!.ทรๅกกํห้ 

มาเผาทูลลอองธุลีพระบาท จึ่งมืพระราชคำร*สถามว่าหลวงจินดารกษออกไป 
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กบไกร พระยาศรีสิงหเทพกราบบ'งกมทลว่าตามเสด็จุพระเจ่านองยาเธอ 

พระองค์เจาสวสคิโศภนออกไป 

จึงดำรสถามพระยาศรีว่าอาการพระฏาคธาฐรฐาเ^นนนคอ'ยคลาย 

แลวไม่ไชฤๅ พระยาศรีกราบบงคมทูลว่าฅีโทรเลขออกไปถามบอกเข็ามาว่า 

กอ่ยกลายแลว ภอลกน'งไค้ แลวคำร'สถามพระยาศรีว่าพระยามหาอำมาตย์ 

จะออกไปเมื่อไร พระยาศรีกราบบ*งกมทุลว่าจะกราบถวายบ'งกมลาในแรม 

เดือนสี่ 

จึ่งดำร*สดืว์ยพระยาวุฒิการบดีว่า การที่เลื่อนพระราชาคณะผู้ใหญ่ 

ในเดือนหกก็เหนจะได้ เอาพระธรรมวโรคมเปนสมเด็จพระวรรณร*ฅเอา 

หม่อมเจ่าพระพุทธบาทเปนพระมงคลเทพ แต่สมเด็จพระพุทธโฆษาจาริย์ 

นไแปลี่ยนฅาลบดให้ไหม่ ก'บให้ตงถานาได้เฅมสิบสองรูปอย่างสมเด็จ 

พระวรรณร*ฅ แลำเสด็จขน 

ว่นที่ร'ชกาล ๘๕๑0 'รน ๑ ฯ ๙ คำ มเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

ว'นที่ ๒๘ กุมภาพ่นธ์ ร'ตนโกสินทรศก็ 6)6)0 (พ.ศ. ไช๔๓๔) 

ว*นนเปนจ'ดการที่จะได้ชํกศพสมเ■ด็วิพระวรร^โคํ มาเข*าเมรุว'คเทพ 

ศรีนทราวาศ ทรงพระกรุณาโปรดให้พระสงฆ์ แลพระบรมวงษานุวงษ 

จ'ดเกรื่องโต๊ะลายครามแลเกรืศ’3ระ^ร^’^ระ*' 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จทรงรถพระที่น'งไปประทับที่พระที่นํงทรงธรรม 

ณ วกเทพศรีนทราวาศ ทรงจกเกรองโกะชศงทสว'30ยู*®ม'เวสาฟิามยามเสศ 

เสด็จกล*บพระบรมมหาราชว'3 

ไช๔๓ 



วนทรํชกาล ๘๕๑๑ วน ๒ ฯ' ๔ คา บเถาะต1ศก็ ๑๒๕๓ 

วไเท ๒๙ กุมภาพนธ็๋ รํตนโกสินท1ศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเช่า ๓ โมงเสศ เจำพนกงานได้ยกโกษศพสมเด็จพระวรรณรํฅ 

วดโสมนฑัวิหาร ลงเรือขนานที่ท่าน่าพระอาราม มีเรือกศัเยาบรรทุกกลอง 

มลายู แลมณฑปเพลิงนำน่า เรือดํ้งั้บรรทุกกลองชนะ จ่าบี่ จ่ากลอง 

แฅรสงฃ มาเขาเมรุว’ดเทพคิรินทราวาศ มีการมหอศพ โขน ๑ ห่น ® 

หนง ® พุ่มกลไ]พฤกษวไเละ ๒ พ่ม ๆละ ๒0 บาท แลมีคอกไม้เพลิง 

ปเ,. ,1 .11 ..." 1'ะ. I ๕ ชน ๒๐ ทุม ระทา ๘ กระถาง ๘ เพนยง ๒0 พลุ ๕๐ จดทง ๓ กน 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จทรงรถพระที่น'งไป ประทไเโน เมรุมุข ฅวไเออก 

ทรงทอดผาไฅร ®0 ผาขาวพบ ๒๐ บไสุกล มีพระธรรมวโรคมนำเปน 

ประธาน แลวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนฅรเครื่องโต๊ะ แลๅ 

โปรดเกลไ ๆ กอมมิฅฅีฅคสินกระถางฅนไม้แลฅนไม้แต่เครื่องโต๊ะนนโปรดให้ 

พระสงฆ์เปนกอมมิฅตี ประานิบอยู่จน เวลา ๗ ทุ่มเสศเสด็จกลบพระบรม 

มหาราชว’ง 

วนที่รชกาล ๘๕๑๒ วน ๓ ฯ ๔ คา บเถาะฅรศก็ ๑๒๔๓ 

วนที่ ๑ มนาคม รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาคำกอมมิฅฅี ได้ครวจกระถางต่นไม้ต่อไปจนเสร็จ 

ไม่เสด็จออก 

๒๔๔ 



วนท1ชกาล ๘๕๑๓ (5 ฯ คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๒ มนาคม รํตนโกสินทรศก็ 6)®0 (พ.ศ. 123๔ด0(5^) 

เวลาบ่ายเจ่าพน์กงานได้ยกโกษศพ สนเด็จพระวนรํตลงมาชำร 

เสรจแลว ยกขนไปต^งบน;^านพระราชทานเพลิงฅามเคย 

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเสด็จทรงรถพระที่น“งไปประท่บในเมรุมุข 

ฅวนออก ทรงทอคผๅไฅร ๒0 ผ็าขาวพบ ๒0 พับ พังสกุล มีพระเจ'า 

บรมวงษเธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์นำเปนประธาน แลว 

เสด็จขั้นพระราชทานเพลิงแพัวเสด็จทรงพระราชยานออกมาประพับพพับพลา 

เจ'าพนกงานก็ทั้งผลกลปพฤกษฅามเคย โปรดเกพัา ๆ พระราชทานรางวล 

กอมมิฅฅีฅรวจกระถางฅน์ไม้พัวกนตามลำคบ เวลาทุ่มเสศเสดจกลบพระ 

บรมมหาราชพัง 

วนทร่ชกาล ๘๕๑๔ วน ๕ ฯ ๔ คำ 

ว็นที่ ๓ มนาคม รตนโกสินทรศก็ 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกขุนนา^’ พร 

มหาดไทยขั้นอ่านกราบพังคมทล ๔ ฉพัม' 

บเถาะตรืศก็ ๑๒๕๓ 

๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๕) 

ะยาศรีสิงหเทพนำบอกในกรม 

ฉบบ ๑ บอกพระพิศณุเทพฃำหลวงพัวเมืองลาวค''ร เมืองนคร 

จำปาศกค ลงพันทั้๓พฤศจิกายน®๑0 ว่าพระศรีพิพักษฃาหลวงเมืองคูขันธ์ 

จบได้พัวอายผู้รำยรายปพันราชวงษเมือง^ข^รไ5™ 

เธปี๔(^ 



ฉบบ ๒ ว่าไค้ริบหีบศิลาน่าเพลิงกบฃองเครื่องไทยทานในการเผาศพ 

ขุนพิพาทอกษรเสมียนตรากรมนาผายพ7-7าชว่งบวร ๆ เสร็จแลวฃอถวาย 

พระราชกุศล 

ฉบบ ๓ บอกเมืองตาก ลงวนที่ ๒® ธนวากม ๑®0 ว่าหลวง 

สุพมาตรา กบราษฎรฃอที่ผกพ*ฒเสมาวํดมฃอำพวน กว‘าง ๖ วา ยาว ๙ วา 

ฉบบ ๔ บอกเมืองนครนายก ลงวนที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๑๑0 

ฃอหลวงวิจารณจีนประเทศอำเภอ เปนหลวงพินิจจีนประเทศปลคจีนเมือง 

นครนายก 

พระวิจารณอาวุธ นำบอกกรมพระกระลาโหมขนอ่านกราบบ*วิตมทล 

๕ ฉบบ ฉบบ ๑ บอกเจที่หมืนเสมอใจราชฃ่าหลวงห'วเมียิงผายทเสตวนตต 

ลงวนที ๓๑ มกราคม ๑๑0 ฃออนุญาตซอเครื่องทำแร่ดีบุกเงิน ๒๘0 ปยิล 

ฉบบ ๒ ว่าตึกฅอเวอนแมนฅท้กบฅ*นเวเบอร์อย่ชำรต ฃออนุญาต 

ทำใหม่ เงิน ๓๔๕๐ เหรียญ 

ฉบ*บ ๓ ว่าไค้ก*ดคำหาให้การนายหนีโจท ฃุนพิท*กษสมบ้ตึจำเลย 

หากนเรื่องฅีตราดีบุก เสร็จลนสำนวนส่งเรก้มากรุงเทพ ๆ 

ฉบบ ๔ ว่าไค้ค'ดีคำหาให้การนายเตชโจท ฃนพิท*กษสมบตจำเลย 

หาก*นเปนเนอความ ๑๒ ขอ เสร็จสนสำนวนส่งเข‘ามากรุงเทพ ๆ 

ฉบ*บ ๕ บอกเมืองนครเขื่อนฃนธ์ ลงว'นที’ ๒® มกราคม ๑®0 ว่า 

ว'นที่ ๑๒ มกราคม ๑๑0 เวลาดึกประมาณสามยามมือำยผ้รำยขื่นใปยอ่งเทๅ 

เรือนอำแดงไผ่ แลวเอาบึนยิงนายบางบุตรเขยอำแดงไผ่ตาย ยงสืบจ'บฅำ 

หาไค้ไม่ 
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แลวพระยาศรีสิงหเทพ นำหลวงๅๆารณจีนประเทศ ผ้จะเปนพี่หลวง 

พินิพีนประเทศ เผาทูลละอองธุลีพระบาท ฬัไค้นาตาลทรายหนกสองหาบ 

ฃอพระราชทานทูลเกลำ ๆ ถวาย 

จงมีพระราชคำร'สถามเจ่าหมึ่นเสมอใจราชว่า ฅึกที่ก'บฅ'นเวเบอร์อยู่ 

ชำรุดแลวฅวย*งอยู่ไค้ฤๅไม่ได้ เจ่าหมื่นเสมอใจราชกราบบ*งคมทูลว่าเอา 

ไม้เสากาจุนไว้จึ่งคำร*สว่ายอมอนุญาฅให้ทำไหม่ แลำคำร*สส'งพระวิจารณ 

อาวุธว่า ที่ฃอซอเครื่องทำแรดบกนนก็ยอมอนุญาตให้เหมือนกน 

จึ่งดำรสถามพระยาสมทบรานุร*กษว่า เขาว่าไม่ใคร่จะได้อยู่ [นทีกลบ 

เขำมาเมื่อไร พระยาสมทกราบบ*งคมทูลว่าเขำมาถึงเมือวนที ๑ แลวคำรส 

ถามว่าตึกนนจะแลำเดือนนฤๅไม่แลว่ พระยาสมุทกราบบงคมทูลว่าเหนจะ 

แลวท’นในเดือนน จึ่งคำรัสฅ่อไปว่าฅนไม้ที่เกาะทำไมมนจึ่งตายมากนัก 

พระยาสมทกราบบำกมทลว่าเพราะนาเคมวิค จึงดำรสถามว่าในบ่ออศฏางค 

นนกร่อยฤๅไม่กร่อย พระยาสมุทกราบนังคมทูลว่าจืดสนิตเพราะบ่อนาาาเ•ล 

ไม่ซึมเขำได้ 

แลำโปรดเกลำ ฯ พระราชทานสญญาบดร ให้หลวงแพงกรมการ 

เปนหลวงสนทรภ่กดืผ้ช่วยราชการเมียิงฟินุ‘ดบ่'^^^''^ ถอศกดนา ๕00 

เวลา ๕ ท่มเสศเสด็จชน 

เ^๔ฟ้ 



านทรชกาล ๘๕๑๕ าน ๖ ฯ ๔ คำ บเถาะต1ศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๔ มนาคม ร'คนโกสินทรศก็ ๑๑0 (รา•ค, ๒๕๓๕} 

วนนฟนเปนวนสวรรคกฅพระบาทสมเค็จุ) พระพุทธเลิศหล๎านภาไลย 

เวลาเชา ๔ โมงเสศ โปรดเกล^า ๆ ให้สมเด็จพระเจำลกยาเธอ เจ‘าพาชาย 

จกรพงษภูวนารถ เสด็จลงมาเลยงพระสงฆ์ ๑๕ รป ที่พระพทธมณเฑียร 

มพระราชมุนีเปนประธาน ร้บพระราชทานฉนแลวทรงสคํ!เกรณ์ดามเกย 

เวลาทุ่มเสศโปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จพระเจ“าลกยาเธอ เจ’าพ้าชายสมมติ 

วงษวโรทย เสดจมาจุดเทียนเกรองนมสการ หม่อมเจ’'เพระธรรมณหิศธาดา 

ถวายเทศนากะฅญผสูฅรกณฑ์หนึง จบลงแล’วทรงถวายไฅรแลเครื่อง 

ปริกฃารฅามสมควร 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสดจออกขุนนาง พระยาศรีสิงหเทพนำบอกโนกรม 

มหาดไทยขั้นอ่านกราบบ*งกมทล ๓ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกพระพิศณุเทพฃ’าหลวงห’วเมืองลาวกาว ณ เมืองนกร 

จำปาศกคิ ลงวนที ๓๐ พฤศจิกายน ๑๑0 วามตราส่งผ’าไฅรกชินออกไป 

พระราชทานวดมหาอำมาดยาราม เสรีจแล’วฃอถวายพระราชกุศล 

ฉบบ ๒ บอกพระภกดีณรงค์ข่าหลวงเมืองอุบลราชธานี ฉบ*"บ 

บอกเมองยโสธร ความตองกน ลงวนท ๒๓ มกราคม ๑®๐ วาพระสนทร 

ราชวงษาเจำเมืองยโสธร ปว่ยเปนไข้จํบ ว'นที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๑๑๐ ถึง 

แก'กรรม ฃอหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพ 

หลวงชาติสุรินทร์นำบอกกรมพระกระลาโหมขั้นอ่าฉกราบบ"^ก3 

ฉบบ ® บอกเมองไชยา ลงวนท ๒๖ มกราคม ๑๑0 ว่านายหมวดนายกอง 

ซึ่งกุมส่วยนาร’ก ทำหางว่าวมายื่นว่า ต’น่ร*ก แลไม้ยวนถูกลมพยหีหกไป 

โดยมาก 
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จงคำรสถามว่าใกรอ่าน พระวิจารณ,อาวธกราบบํงคมทลว่าหลวงชาติ 

สุรนทร จงคำรสว่าหลวงชาติสุรินทร์ลกเจำมํนสุ'] พระวิจารณกราบบ“งกมทุล 
**'^ เ, , วิ^ 

ว่าพระพุทธเจากะ แลวทรงดำร*สฅ่อไปว่าทำไมไม่มียอดบาญ 
นา 

ชี 

เข็าม' 

พระวิจารณอาวุธกราบบ*งกมทุลว่า ได้ค*คยอดบาญชีส่งไปยงหอร*ษฎากร 

พิพ*ฒแลว จึ่งดำรสว่าทำไมจึ่งไม่ใส่มาในท*ายบอก 

แลวพระยาศรีสิงหเทพ นำพระประสิทธิศลการข่าหลวงที่ ๒ หลวง 

วินิจวิทยาการฃำหลวงที่ ๓ พระร'กษาเทพ ๑ หลวงสุทธิพลไชย ส ผู้ช่วย 

ราชการ ๒ นายเลื่อนมหาดเล็ก ๑ นายเจริญ พระพี่เลื่ยง ในสมเด็จพระเจ*า 

ลกยาเธอ เจ*าพึาชายมหาวชิราวุธ ๑ รวม ๖ นาย กราบถวายบ'งคมลาขนไป 

คอยร'บเสด็จพระเจ*าน*องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาคา ณ เมืองนคร 

ราชสีห์มา จึ่งดำรสส'งพระยาศรีสิงหเทพ ให้ส'งโต๊ะทองกาทองมาพระ- 

ราชทานพระประสิทธิศลการ แล’วดำรสถามกรมหมื่Vเพิทยลาภว่า จะไปก'น 

เมื่อไร กรมหมื่นพิทยลาภกราบบังคมทลว่า จะไปในว'นที่ ๑๒ มีนาคม จง 

ดำร'สฅ่อไปว่าที่จะให้ขํ้นไป่จคราชการเมืองนครวิ'าชสีห์มาคร^งนื ใช่จะให้ขํ้น 

ไปคอยแต่ชำระความเท่านน คือให้ไปจดผลประโยชน์แลสินค้ากอยทาง 

รถไฟ สุๅถนนอนใดที่จะเจริญแก่บัานเมือง เหมื•อนอย่างถนนเมืองพระ- 

ตะบองที่กรมหลวงพิชิตบอกเค้''ม'เก็โน้คิคว่ต่ชํ้ร*'ช^'’บ่^'■มื®ที่^^' 

แลเมืองชนกลาง ชนนอกด็คี ถ*าจะเปนผลประโยชน์แค้วก็โห้กิคจ่คทำขํ้น 

แลว โปรดเกค้าฯ พระราชทานสญญาบตร น''ย ให้นายโล๊ะ 

มหาดเล็กเวรฤทธิ เม่นฃุนยนโยกวิชาช''ญ ปล'ดกรมพระแสงหอกตาบ ถือ 

ค้กดินา ๔0๐ 

1^๔^ 



ให้สมิงไชยชาญศึก เปนหลวงปราบทวายสญ ปลดพระชนะภูกาม 

ผ่ายพระราชว*งบวรฯ ถือศึกคินา ๔๐0 

ให้สมิงจำนงภูบาล เปนหลวงไกรสรเดช ปลดปราบอ่งวะผ่ายพระ 

ราชวงบวรฯ ถือศึกคินา ๔00 

แลวคำรสส่งพระเจำนองยาเธอ กรมหมื่นสมมฅอมรพนธ์ว่า อ’ายสมิง 

สองกนเขามายืนเผากบมหาดเล็ก ให้ฟองไปย่งพระยามนตรีผ้ว่าการกรม 

พระกระลาโหม แต่ไม่เหมือนมาน'งทาวแฃนท’าวคาง เปนแต่ไปยืนผิด 

ตำแหน่งเผ่า 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขน 

วนทรชกาล ๘๕๑๖ วน ฟ่ ฯ ๔ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วไเท ๕ มนาคม รไเฅนโกสินทรศก 6)6)0 (พ.ศ, ๒๔๓(2) 

วนพระไม่เสด็จออก 

วนทร'ชกาล ๘๕๑,ต่เ วน ๑ ฯ ๔ คำ บืเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว'"นที ๖ มนาคม ร*'ตนโกสินทรศก ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกขุนนาง พระยากิรีสิงหเทพนำบอกไนกรม 

มหาดไทยขนอ่านกราบบ'งกมทล ๓ ฉบ'บ 

ฉบบ ๑ บอกเมืองอินทรบุรี ลงวนที่ ๓ กมภาพ*นธ์ ๑๑0 ถวาย 

พระราชกุศลที่ให้ทานแก่ราษฎรในการโรงพยาบาลเมืฏงอินทรบุรี 

120๕0 



ฉบบ ๒ บอกเมืองพรหมบุรี ลงวนที่ ๓ กุมภาพนธ์ ®®0 ว่า 

วนที ๒๖ มกราคม เวลาสองยามเสศ มือ^ายผ้ร'ายประมาณ, ๒๐ คน ปล'นโรง 

บอ่นบางกทุ่มโพรงแลวเอาบึนยิงถกวีนโนบอ่นฅาย ๓ คน รีนโนบอ่นเอา 

บืนยิงถูกอายผู้ร'ายปว่ย ๒ คน อ'ายผ้ร้ายเก็บเอาทรพย์สี่งฃองไป ไค้แต่ง 

กรมการฅามรอยโลหิคอ'ายผู้ร้ายไปเข'าบ'านฃุนเจริญกำนนแขวงเมืองอ่างทอง 

ไค้มีหน'งสือไปฃอฅำซุนเจริญแก่พระยาอ่างทองก็หาส่งต่วมาไม่ 

ฉบ'บ ๓ ว่าว'นที่ ๒๖ มกราคม เวลาสองยามเสศ มือ'ายผ้ร้าย ^ คน 
^ ๗) 

ปล'นเรือนนายกอนอำแคงปริก อ้ายผู้ ร'ายเก็บ เอาทร'พย์สี่งฃองไปเจาฃอง 

ทร*พย์จำหน'าไค้ว่าสำน'กที่อย่ที่บ'าน นายเบี่ยม ได้หาฅวนายเ!]ยมมาถามย'ง 

หาได้ความไม่ 

พระวิจารณอาวุธ นำบอกกรมพระกระลาโหมขึนอ่านกราบอ้งกม 

ทอ ๗ ฉบ'บ ฉอ้บ ๑ บอกเมืองกาญจนบุรี ลงวนท้ ด๙ มกราคม ®®0 ฃอ 

หีบศิลาน่าเพลิงเผาศพ พระพลสงครามจางวางค่า!^ 

ฉบ'บ ๒ บอกเมืองรนอง ลงวน'ที ต' ธนวากม ®ด 0 วาญวนเอก 

เมริพี่น มีหน*งสือส่งฅวอ้ายม"งผู้ร้ายกับI•ศรีองฟิาศวา0าโ®^'''^ที ไค้เอาตว 

อำยมํงมาถามโท้กาววงาเ-บ่นน่ศยาา'^บ่^^'’''^"^ 

หนีไปก"บนายท้ค 

ฉบ'บ ๓ บอกเมืองไชยา ลงวนที มกราคม ®®0 สงเงนคานา 

๗ 0 

บ ® 0 ๙ ใ^ 
® 0 ๒ 

๓ 
กรงหนึ่งกอ่น 



ฉบํบ ๔ บอกเมืองกระบุรี ลงวนที่ ๕ ธนวาคม @๑0 ซออนุญาฅ 

ทำเสาแลเพคานเรือสฅิมลอนซึ่งถกพยุห์พคหกไป เปนเงิน ๑00 เหรียญ 

เสศ 

ฉบับ ๕ บอกเมืองฅบัง ลงบันที่ ๑๙ ธนวากม ๑๑0 ว่าหมอ่มเบัา 

เจียกออกไปปลกผ ไค้ชายหญิงรวม ๙๔0๔ คน ได้บัคเรือส่งหมอ'มเบัา 

เรียกหมอไปเมืองสตนแลว 

ฉบบ ๖ บอกเมืองกาญจนค้;ฐ ลงบันที่ ๓0 กนยายน ๑๑0 ถวาย 

พระราชกุศลทีได้รบหีบศิลาน่าเพลิง เงินเพอง ผ็าไตร ร่ม รองทำว ออก 

ไปพระราชทานในการศพพระยากาญจุนคิฐบดีเสร็จแลว 

ฉบับ ๗ ถวายพระราชกุศล ที่ไค้รบศิลาน่าเพลิง ผ่าฃาว ร่ม รองบัาว 

ออกไปพระราชทานในการศพพระเจุริญราชภ’กดี ผ้ว่าราชการเมืองเกาะสมุย 

เสร็จแล’ว 

จงคำรสถามพระยาศรีว่า บอกเมืองพรหมเรื่องผ้รำยปบันบอ่นเบย 

นนเจำพระยารฅนบดินทร์สำว่ากระไรบัาง พระยาศรีกราบบังคมทลว่าไม่ 

ได้สำว่ากระไร จึงคำรสต่อไปว่าเมืองเหส่านเจำพระยาบัฅนบดินทร์ก็ไค้ซึ่น 

ไปจดการอย่แลว แลวเจำพระยารฅนบดินทร์ก็เปนเจำฃองกรมควรจุะศิค 

จดเชามาเสียให้เสร็จ นมาคอยกราบทูลเสียกอ่นพระพรหมบันมาติดที่พระยา 

อ่างทองแลวกึคงไม่สำเร็จ ให้เจำพระยารตนบดินทร์จคดฃำทลวงขนไป บัา 

บันไปฉอโกงแลวก็เฆี่ยนมํนเสียอีก 

แลวพระยานรินทรราชเสหี นำพระยาศรีสรราชภกดี ซึ่งออกไปเปน 

ฃำหลวงรกษาราชการหำเมืองผายทเลตว”นฅก ® พระยาวิชิตภกดี ๆ ผุ้ว่า 

ราชการเมืองไชยา ® กลบเชำมาเผ่าทูลลอองธุลีพระบาท จึ่งมืพระราข 



* 

คำรสถามพระยาศรีสรราชๅามานานแลๅทำไมจึ่งพึ่งมาถึง พระยาศรีสรราช 

ภกดีกราบบ*งคมทูลว่าปว่ยแลวมาพ้าอย่ร“กษาที่เมืองพ'งงา จึ่งมีพระกะทู้ถาม 

ต่อไปว่าพระยาศรีสรราชทำไมจึ่งทำให้ผิดจากพระราชบ่ญ ญฅปลธ่ยให้เงิน 

หลวงก’งก*าง จึ่งดำร*สส'งพระยานรินทรราชเสนีว่า ให้กรมพระกระลาโหม 

เอาฅำไปถามเสียหนอ่ย 

แลวพระยาศรีสิงหเทพ นำฃนสรชาญพลไกร ® นายรอยฅรีหมอ่ม 

ราชวงษ ๑ รวม ๒ นาย กราบถวายบํงกมลา จ่คทหารขนไปร*บพระยามหา 

อำมากย ณ เมืองจำปาศ*กค จึ่งดำร*สถามพระยาสรศ'กคี้ว่าเอาทหารที่ใหน 

ออกไป พระยาสรศ*กดื้กราบบ'งคมทูลว่าเอาทหารในนไปกึ่งหนึง ไปเอา 

เมืองฉเชิงเซรากึ่งหนึ่ง แลวโปรดเกลาฯ พระราชทานโต๊ะทองกาทอง 

แก่พระประสิทธิศ*ลการ เวลา ๕ ทุ่มเศษเสด็จขืน 

วนทร'ชกาล ๘๕๑๘ ว'น ๒*1^๘ คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ฟ่ มนาคม ร*ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จออกขุนนาง พระยาศรีสิงหเทพนำบอกในกรม 

มหาดไทยขนอ่านกราบบงกมทูล ๔ นฬั-) 

ฉบ*บ ๏ บอกกรงเก่า ลงวนที ๔ กุมภาพนธ สอ0 ว่ามืฅราส่งใบ 

บรมราชานฌาก พระราชทานขยายทูมสถานวกนเวศชรรมปร"งารกเพมเกม 

ออกไป ว*นที่ ๓ กุมภาพ*นธ์ ได้เชิญใบพระบรมราชานุญาฅออกอ่านประกาศ 

พระสงฆ์สามเณรทราบทวกนแลว ฃอถวายพระราชกุศล 

เซีเ๕๓ 



ฉบบ ๒ บอกเมืองพิไชย ลงวนที่ ๒๔ มกราคม @®0 ว่าราษฎร 

ยกอพยบครอบครวไปอยู่ต่างแขวงเพราะไม่มีเข'าจะรบพระราชทาน เคือน 

ธนวาคม มกราคม รวม ๕๐ ครว 

ฉบบ ๓ บอกพระพิศณุเทพฃาหลวงหวเมืองลาวกาว ณ เมืองนคร 

จำปาศกด้ ลงวนที่ ๒0 กนยายน ๑®0 ถวายพระราชกุศลในเฉลิมพระชนม์ 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ็าอยู่ห่ว สมเด็จพระนางเจ'า พระบรมราชเทวี 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกมาร 

ฉบบ ๔ บอกส่งฃุนพรพิทํกษ หลวงโจมพินาศ ชนพิศณแสน กลไเ 

ลงมาเผาทูลลอองธลีพระบาท 

พระยานรินทรราชเสนี นำบอกกรมพระกระลาโหมขนอ่านกราบ 

บ*งคมทูล ๓ ฉบไเ 

ฉบบ ® บอกเมืองรนอง ลงว*นที่ ๒๗ พฤษจิกายน ๑๑0 ว่าเมือง 

คิริร*ฐนิคม ให้กรมการกุมฅํวอ'ายเวศผู้ร'ายปล'นเรือนอำแดงทองบ*า•แเชียๅ 

กะเหฒีงแขวงกะเปอมาส่ง เอาฅวมาถามให้การสารภาพ ร’บ เปน สฅยซด 

พวกเพื่อน ๘ คน 

ฉบ*บ ๒ ว่าไค้มีหน*งสือส่งตำหนิรูปพรรณ์ นายหนู นายพัง นๅยมี 

อำแคงแยม ซงเปนผ้รายลกบืนแลเกรองแต่งต่วโปลิศแล่วหนีไป ย*งดีปคิ 

กอมมิชเนอร์เมืองมริศ ซอให้จ’บพัวกน ๔ คนกบ ® I แลเครี่องแต่งพัวไว้ 
บน / 

ต่วย 

ไไ)!]!] ๓ !1นิโ113ว่ป็^?11^3 ๙ ?ใฟิใกิ๏ดฺ 0 ฟิ'ป็กิใบ่^^กิษๅใ!^ 

นายหนู นาย เสนา ซื่งฉ'อบ*งเอาเนอนาชองหลวงไว้รบเปนสอย 

1@)๕๔ 



แลวพระยาศรีสิงหเทพ นำพระยา30หาอำมาฅยาธิบคี หลวงเสนาภ'กคี 

หลวงวิชิตเสนี นายทองมหาคเล็ก กราบถวายบ'งคมลา เชิญส*ญญาบ'ดร 

เกรองราชอิคริยาภรณ์ แลเครื่องยศท*องตราฅํ้ง์ออกไปเลื่อนพระยากทา 

ธรธรณินทร เปนเจาพระยาคทาธรธรณินทร์ เแ เมืองพระตะบอง 

จึงโปรคเกล*า ๆ พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ จุลวราภรณ์ 

ช*างเผือกสยามชนที่ ๒ แก่พระยา30หาอำมาดยาธิบดี ๑ 

แล*ว์โปรดเกลำ ฯ พระราชพานส'ญญาบ'?)ร พระยาคทาธรธรณินทร์ 

เปนเจำพระยา ก*บเครื่องราชอิศริยาภรณ์ ที่ ๑ ป;ฐมจุลจอมเกลำ ฯ 

ให้พระยามหาอำมาฅยร'บไปพระราชทาน แลำพระราชทานที่ ๓ 

ฅฅิยจุลจอมเกลำ ๆ แก่พระอภ'ยพิพนัาษผู้ชว่ยราชการเมืองพระตะบอง พระยา 

มหาอำมาดยร'บไปพระราชทานเหมือนก'น 

แลำมืพระราชดำร'สดวยพระยามหาอำมาฅยวำเจำกล*บมาอยู่บำนใหม่ 

ได้ส'กเท่าไร ก็ฅ*องกล"บออกไปร*บราชการอีกเปนการเหน็จเหนื่อยมากเพราะ 

ไม่มืฅวใครจะใช้จริง ๆ แลวการฃ่าก็เชื่อเจำมาก 

จึ่งดำร'สล'งกรมหมืนสมมดอมรพนธว่า หีบทองอย่างพระราชทาน 

พระองค์เจำว'งน่าอย่างไม่ได้ลงยาฃำงใน เปนไ30 หล'งหีบเบึนตราพระกชสีห์ 

บำง พระราชสีห์บำง คือพระยามนฅรีสุรียวงษ (ชุม) ได้หีบ ® เจำพระยา 

มุขมนตรีได้หีบ ๏ แลวใกรจะไค้อีกจาหาไค้ไม่ ให้เอามาพระราชทาน 

พระยามหาอำมาดยหีบ ® ถำไม่ตราหล'งก็ทำใส่ลงให้ท*นในคราวนื่ 

แลวพระยาศรีสิงหเทพ นำพระสงครามภ'กดี ผู้ว่าราชการเมือง 

นำบ่าดกราบถวายบ'งคมลากล”บชื่นในํริกษาราชก''^บิว่^^^3^ จึ่งโปรดเกล้าฯ 

ให้พระราชทานผำพรรณ์นุ่งห่มหงพระย™1แลผู้ที่จะไปกบพระยา 

มหาอำมาฅยก'บผู้ว่าราชการเมืองนำบ่™^'^ย 

เวลา ๕ ทุ่มเศษเสดจขน 

๒๕๕ 



วนทรชกาล ๘๕๑ชิ่ รน ๓ 'ฯ® ๔ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๘ มนาคม รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (ฬ.ต. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ทุ่มเศษเสด็จออกแขกเมืองที่พระที่นํงอมรินทรวินิจุฉ!เ 

พระศรเสนานำนายนอยร'ฅนรงษรี ๑ นายนอยบญเรือง ® พระยาสิทธิ 
ป่. . I/ '" 
บิญญา ๑ แสนหลวงอนุราช ๑ แสนใจอ'กษร @ นายหนานกา ๑ รวม 

๖ นาย ซึงคุมตนไม้ทองเงินเกรืองราชบรรณาการลงมาทลเกล‘า ๆ ถวายจาก 

นครเมืองน่าน กราบถวายบงคมลากล'บขนไปร'กษาราชการบ’ๅนเมือง 

จึงมืพระบรมราโชวาท แลพระบรมราชโองการดๅยตามสม(ๆๅร แล’วิ 

โปรคเกลา ๆ ให้พระราชทานผ็าพรรณน่งห่ม แลวเสด็จขั้น 

เวลายามเศษเสด็จทรงรถพระที่น'งแฅ่พระที่น'งจ'กรอรีม■หาปราสาท 

ไปประทบเยี่ยมประชวรพระเจาราชวรวงษเฐอ กรมขุนเจริญผล■ผูนสว'สด็ 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จกล'บพระบรมมหาราชว'ง 

วนทรชกาล ๘๕๒0 ว'น ๔'ไ^๔ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๔๓ 

วไ!ที่ ลิ่ มนาคม รํฅนโกสินทรศก็ (5)6)0 (พ.ค. ๒๔๓๔) 

วนนั้จะเบิกทำทางรถไฟเมืองนครราชสิห์มา เวลาบ่าย โมงเศษ 

เสด็จทรงรถพระที่น"ง้ไปประท'บ่พล'บ่พลายก น่าว'ดเทพคิรินทราวาศตร^ก'นํ 

ขำมภอพระฤกษไค้เวลาทรงขคคินถมทางเปนฤกษกอ่น เจำพน'กงานด็ 

ประโคมเครองคุริยางคดนฅรืเสร็จแลำ เวลายํ่ากํ่าเศษเสด็จกล'บ่พระบวม 

มหาราชว'ง 



ว'นทร็ชกาล ๘๕๒๑ 'ว'น ๕‘ฯ๔ คา บเถา!;ฅรศก ๑๒๕๓ 

วนท ๑0 มนาคม ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (ใ'^.กิ 

เวลา ๔ ทุ่มเศษเสด็จออกฃนนาง พระยาศรีสิงหเทพนำบอกในกรม 

มหาดไทยขนอ่านกราบบํงคมทล ๖ ฉบบ ศุภอ“กษร ๑ ฉบบ รวม ๗ ฉบบ 

ฉบไ) ๑ ในศภอไษรพระเจไนกรเชียงใหม่ ลงวไเที่ ๒๐ กุมภาพนธ ®®๐ 

ฃอหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพเจไนกรลำพูน 

ฉบไ) ๒ บอกเจไอปราชเมืองนกรลำพูน ลงวไเท้ ๑® มกรากม 

๑๑0 ว่าเจไบุรีรไ)นปว่ยเปนโรคชรา ลงวนที่ ๒® พฤศจิกายน ๑®๐ 

ถึงแก่กรรม ฃอหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพ 

ฉบไ ๓ บอกพระพิศณุเทพฃไหลวงหวเมืองลาวกาว ณ เมืองนคร 

จำปาศกด็ ลงวนที่ ๓0 พฤศจิกายน®®๐ ว่าจีนกรมการซ์อเขาสาร ๕๔ 

หาบ หมอ ๕๔ หมไ) ถวายแก่พระสงฆ์ ฃธถวายพระราชกุศล 

ฉบบ ๔ บอกพระภกดีณรงค์ ฃไหลวงเมืองอุบลราชธานี ลงวนที่ ๗ 

ธนวาคม ๑๑๐ ถวายพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนม์พรรษณมืองกาลสิน 

ฉบบ ๕ บอกนายจ่ารง ผ้ชว่ยฃไหลวง ลงวไเที่ ®๒ มกราคม ® ด 0 

ว่ามีฅราส่งเหรียญที่ระฦกกไโปเกรม ไนการพระมหาสมณุตมาภิเศกไปถวาย 

กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงศ ได้ถวายแลว 

ฉบไ ๖ บอกเมืองพรหม ลงวนที ®๓ กุมภาพนธ ๑®๐ ฃอหบ 

ศีลาน่าเพลิงเผาศพ หลวงนรินทรภกด็ปลต หลวงสุนทรภกดผชาย 

ฉบบ ๗ บอกเมืองฉเชิงเซรา ลวฆ์พี่ ๒'^ กุมภาพนธ์ ๑®0 ฃอ 

หีบศิลาน่าเพลิงเผาศพ พระพนมสารนรินพว์ เจไเมืองพนมสารกาม หลวง 

บุรีพิทกษยกรบตรเมืองฉเชิงเซร'' 

เธอย์เฟ่ 



พระวิจารณอาวุธ น้าบอกเจ่าหมืนเสมอเจราช ฃาหลวงหิวเมือง 

ผายทเลตวนฅก กรมพระกระลาโหมขนอ่านกราบบ“งฤมทล ๙ ฉบบ 

ฉบไ) ๑ ลงวนที ๑๘ ธนวาคม ๑๑0 ว่าพระนราธิราชภกดี ส่ง 

“.เ^.1 ๕๒๗๕๘! ๘ ^ 

ลสทธผากแบงก ๙ ฉบบ เ3น I เหรียญ เขามากรุงเทพ 
๔๔ ) ’ 

ฉบบ ๒ ว่าดีบุกเมืองภเก็จจำหน่ายที่ห‘างโกวาน เงิน^'^^'^”’I 
เหรียญ ฝากแบงก์เมืองบิ'นงแลว 

ฉบบ ๓ ว่าดีบุกเดือนพฤษจิกายน จำหน่ายที่ห’างโกวาน ไดีเ.งิ'ฉ 

เหรียญ นำฝากแบงก์เมืองบนงแลำ 

ฉบบ ๔ วาได้รบค่าจำหน่ายผีนทพระนราฐิราชภ่กคี ส่งเงิน 

I เหรียญ นำฝากแบงกเมืองบิ'นำแล็วิ 

๑ ๖ 0๗๘ 

๙๗ 

ฉบบ ๕ วาโคยกหลวงสุนทรจนประชา0อกจุาๆฤรู2ฤๅ'รู'^^^0^ 

ความไม่แลว เอาหลวงบระเทกึจินารกษ์เข'าช์าร"กๅาบเค่0โป 
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ฉบบ ๘ ว่าดีบุกจำหน่ายหืางโกวาน เดือนธํนว่าคม เงิน 

©๓๔๗๕1 เ^ 
/ เหรยญ ฝากแบงก์เมองบนงแลว 

๕๒) 

จงคำรสคำยกรมหมื่นสมมฅอมรพนธุว่า การที่ต^งพระเห็นจะฅองคง๎ 

เปนสองคราว เพราะจะให้หม่อมเจ่าพระพทธบาทบี่ลนที่ นงน่าพระธรรม 

วโรดมก็ไม่ไค้ 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสดืจขน 

ว‘นคร‘ชกาล ๘๕๒๒ ว่น ๖'ฯ^๔ คา บเถาะตริศก ๑๒๕๓ 

วํนท 6) 6) มนาคม ร‘ตนโกสนทรศก ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาห่มเสศเสด็จออกพระที่นำดุสิตมหาปราสาท โปรดเกลำ ๆ ให้ 

เดินกระบวนแห่สวนสนาม สมเด็จพระเจ่าลูกยาเธอ เจ่าพ้าสมมติวงษ์วโรท’ย 

เจำพ้าชายยคลทิฆํมพร ร*บพระสุพรรณ.บ’ฅร ประทบอยู่จนเวลา ๒ ทุ่มเสศ 

เสด็จขน 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกขุนนาง พระครีเสนานำบอกในกรม 

มหาคไทยขนอ่านกราบบ’งคมทล ๓ ฉบบ 
ฉบ*บ © บอกกรงเก่า ลงวนที ๒๘ กุมภาพนธ ®®0 ว่าวนที ๒๗ 

กุมภาพันธ์ มีอำยผ้รำย ๖ คนปลนเรือนจีนอิวที่บางไซ อำยผู้รำยเก็บเอา 
๒๕ 

เงิน ก’บทองคำหีบหนึ่งใป แลวเอาบื'นยิงจีนอิาก‘บนายแตงฅาย 

ฉบบ ๒ 'รารนท ๒® กมภาพน® ®©0 มอายผูราย ^ I คน 
ปลนโรงจีนอู้ เก็บเอาทร’พย์สึงฃองโป 

1ซี)๕ 



ฉบบ ๓ บอกเมืองสุพรรณบรี ลงวนที่ ๒๖ กุมภาพนธ์ @®0 ว่า 

วนที ๘ กุมภาพ้นธ์ มีอทียผู้รทียปลนเรือนจีนเทียนลกช่วงบอ'นเบยที่ท่าฅรวจ 

เก็บเอาทวพย์ต็งของไป แลวเอาบึนยิงจีนเทียนฅาย 

จีงดำรืส์สํงพระยาศรีว่า พระยาสุพรรณข์บผ้ร*ายไม'ไค้ก็ให้ถอดเสีย 

แลวพระยาศรีสิงหเทพ นำหลวงวิเสศโอสถกรมหมอ ผายพระราชว‘ง 

บวร กราบถวายบงกมลาขั้นไปกํบพระยามหาอำมาดย ณ เมืองพระตะบอง 

แลวโปรดเกลา ๆ พระราชทานส*ญญาบฅร ๓ นาย ให้นายสรรพวิไชย 

มหาดเล็กหุ่มแพรนายยามเวรเดช เปนหลวงวิทยาธิกรณ์ศ”กด มีตำแหน่ง 

ราชการในกรมยทธนาธิการ ถือศ“กค้นา ๘๐0 

ให้หลวงวิจารณจีนประเทศ เปนหลวงผดุงกิจจีนวิจารณ์ ปล*ดผืาย 

ทำน่าจีนเมืองนครนายก ถือศำดิ้นา ๖๐๐ 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขน 

วนทีร่ชกาล ๘๕๒๓ วโ4 ๘'ฯ^๔ คํ่า บเถาะฅรศก ๑๒๕๓ 

ว'นที ๑๒ มนาคม ร'ตนโกสินทรศก็ ด®๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกพระที่น"งดุสิดมหาปราสาท ทรงรบชน 

เครื่องโต๊ะตดสินรางว'ลอย่จนเวลา ๘ ทุ่มเสศเสด็จขํ้น วนนพระราชทาน 

หีบทองพระยามหาอำมาตย์ดวย 

เต))ว0 



วนทรชกาล๘๕๒(5 วน๑ฯ๙คา บเถาะต1ศก็®๒๕๓ 

วนน ๑๓ มนาคม ร็ตนโกสินท1ศก็ ®®0 ('^.ค. ๒๘๓๕) 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกพาะที่น์งดสิฅมหาปราสาท ทรงถวายไตร 

ย่ามพด แก่พระสงฆ์ ๓๐ รูป ที่จะไค้เจริญพระพุทธมนต์ใน,ฉลิมพระประมา 

ภิไธย มีพระเจที่บรมวงษ์เธอ กรมสมเด็จพระปวเรศร์นำ แลวโปรดเกสที่ ๆ 

สมเดจพระเจาสกยาเธอท*ง์สองพระองค์ถวายค’วย พอพระสงฆ์ถวายอนุโม- 

ทนาถวายพระพรลากลบ ทรงร!เชนเครื่องโต๊ะแลทรงฅํดสินฅ่อไป จนเวลา 

๘ ทุ่มเสศเสด็จชั้น 

วไเน โปรดเกสที่ ฯ พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ คษคีมาลา 

แก่นายพินิจราชการ (เชย) ๑ เพราะถวายอยู่งานพ!ด็กว่าผ้อื่น พุ 

แลวไเนั้เปลั้องเครื่องพระศรีร!นสาศดารามตามฤดู เวลาทุ่มเสศ 

โปรดเกลที่ๆ ให้พระเจที่น!งยาเธอ พระองค์เจที่ไชยานุชิฅ เสด็จไปเปลั๊อง 

เครื่องฅามเคย 

วนทรํชกาล ๘๕&๕ ว! ๒ ฯ ๔ คำ บเถาะฅรศก็ ๑๒๕๓ 

ว‘นท ๑๔ มนาคม ร็ตนโกสินทรศก็ ๑00 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่ายเจที่พน!งานได้จ!กระบวนแห่ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ 

เจที่พาชายสมมติวงษ์วโรท"ย พระเจาลูกยาเธอ เจาพัาชายยุคลทิฆมพร ร้บ 

พระสุพรรณบ!รเฉลิมพระนามตามเคย เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จลงส่ง 

พระกรแล!เสด็จออก ทรงรบพระกรแลวเสตจฃ'แพ'5ะ'กน!ศุสิตมบาบ่ราสาน 

เวลาทุ่มเสศเจริญพระ'เาทธมแฅ์จบ เสด็จลงส่งพระกรแลวเสด็จชั้น 

เชิ)๖6) 



กู่เคียงในสมเด็จพระเจ‘าลกยาเธอ เจ่าพ้าชายสมมติวงษ์วโรทใ] 

กู่ท ® พระยาภาสกรวงษ์ พระยามนตรีสริยวงษ์ 

กู่ที ๒ พระยานครศรีธรรมราช พระยาราชประสิทธิ 

คูท ๓ พระยาราชวรานุกล พระยาอนุชิตชาญไชย 

กู่ที่ ๔ พระยาพิไชยบรินทรา พระยามณเฑียรบาล 

กู่ที่ ๕ พระยาอรรคราชนารถภ'กด็ พระยาพิพ’ฌโกษา 

กู่ที่ ๖ พระยาเพชรชฏา พระยาเจริญราชไมตรี 

กู่เคียงพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าพ้าชายยุคลทิฆไ]พร ๖ ค่ 

กู่ที ๑ พระยาสรศใาด็มนตรี พระยาสีหราชเตโชไชย 

กู่ที่ ๒ พระยานรรตนราชมานิฅ พระยาศรีสิงหเทพ 

กู่ที่ ๓ พระยานรินทราชเสนี พระยาสรินทฦๅไชย 

กู่ที่ ๔ พระยาไชยวิชิฅ พระยาจ่าแสนบคี 

กู่ที่ ๕ พระยาประสิทธิศุภการ พระยาเพชรปาณี 

กู่ที่ ๖ พระยาไพบูลย์สมบฅ พระยาสุรินทรราชเสนี 

เวลายามเสศออกพระที่น'งดุสิตมหาปราสาท ทรงฅคสินรางวล 

เครื่องโต๊ะ จนเวลา 00 ทุ่มเสศเสด็จขน 

ว'นทรีชกาล ๘๕๒๖ ว'น ๓ ฯ ๔ คำ บเถาะตรีศก็ ๑๒๕๓ 
๓ 

ว'นท ๑๕ มมาคม ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จลงส่งพระกร แลร*บ่พระกรก็เหมือนวํทที่ 

กล่าวมาแล’ว เวลาทุ่มเสศเจริญพระพุทธมนต์จบ เสด็จลงส่งพระกรแลๅ 

เสด็จขั้น 

เชิ)๖!20 



เวลายามเสศเสดจุเยิอกต?!แกรืองโต๊ะ ทีพระที่นํง้ดสิฅมหาปราสาท 

จนเวลาสามยามเสศเสด็จขน 

วนทรชกาล๘๕๒ณ์ วน ๔ฯ๙คำ บเถา?;ตรศก็๑๒๕๓ 

ว‘นท ๑๖ มนาคม รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จลงส่งพระกรแลทีบพระกร เวลาทุ่มเสศ 

เจริญพระพุทธมนฅ์จบ เสด็จลงส่งพระกรแลำเสด็จขํ้น เวลายามเสศออก 

ตดสินเครื่องโต๊ะ ที่พระที่นำดุสิตมหาปราสาท จนเวลาสามยามเสศเสด็จขน 

ว'นที่รํชกาล ๘๕๒๘ ว'น ๕^๔ คำ บเถาะตรื่ศก็ ๑๒๕๓ 

ว*นท ๑๗ มนาคม ร'ตนโกสินทรศก็ ๑๑๐ (ใ^.กื, 1ฐ3๔(ล0๙) 

เวลายํ่าร่งเสศ สมเคจพระเจาลูกยาเธอ ท^งสองพระองค์ทรงเกร้อง 

ถอค พระเจ'าอยู่หำเสค์จออกพระที่น็งอมร้นทรวนิจฉํย ประทบพระที่น"ง 

คสิคาภรมย์ ส่งพระกรสมเคจพระเจาลูกยาเธอทงสองพระองก แลวเสคจ 

ทรงพระราชยานมาประทบทีพร^ที่นำก'^ภนิ^^^'*^บ่^"^^^รบใ'^ระกร 

สมเด็จพระเจำลกยาเธอ แลวเสคจขนพระที่นำคุสคนบาปร'ไส'ไบ ทรงกล 

แลำเวลาเช็าโมงเสกระหว่า^พร^ฤอไ^' เสด็จลงประทบเขาฃางพระทนงคุสค 

มหาปราสาท ทรงจงพระกรสมเคจพร^เวิ'ไลูอ^า เสคจประทบทสงนา 

แเ เขา เชุาพนิกงานไขนำออกจ'ไกปากสค^ ประโคมเกรองคุรยางกคนคร 

แลำเสด็จส่พระแทนที่สงนา'^ร^ไ^ทรงหลงนาพระพุทธมนคพระ 



ราชทานแลว โปรคเกล*าๆ ให้พระเจ่าราชวรวงษ์เธอ กรมฃุนบดินทรไพศาด 

โสภณ สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจ*าพ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจกรพโฅิพงษ์ 

กรมพระภาณุพนธวงษ์ๅรเดช พระเจ*าน*องยาเธอ กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ 

กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ กรมหมื่นสมมตอมรพนธ์ กรมหมื่นนราธิป 

ประพนธ์พงษ์ เจ่าพากรมฃนนริศรานวตวงษ์ พระองค์เจ*าสวศคิโสภณ 

พระองกเจาไชยนฅมงคล ผืายขุนนาง เจ*าพระยารฅนบดินทร ที่สมุหนายก 

พระยาภาสกรวงษ์ ทีเกษฅราธิบดี พระยามนตรีสริยวงษ์ แทนที่สมุห 

พระกระลาโหม ถวายนํ้าพระพุทธมนต์ แล*วผายใน สงเสร็จเสด็จขน 

พระทีน”งคุสิตมหาปราสาท ทรงเครื่องเฉียงพระอ*งษาอย่างข‘ฅยราชกุมาร 

ทรงจูงพระกรสมเด็จพระเจ*าลกเธอท*ง์ส0งพระองค์ มาประทบเหนือ 

พระเกาอีน่าพระแท่นมณฑล พรอมด*วยพระบรมวงษานวงษ์ แลข่าราชการ 

^ ใหญ 

^ น*ยิย 

ประกาศเฉลิมพระนามาภิธยจบแลว โปรดเกลาๆ ให้สมเด็จพระเจ*าลกยาเธอ 

เจาพาชายสมมติวงษวโรทย เสดจเขาไปน่าพระทีน'ง ทรงหล'งนำพระมหาส*งข์ 

แลทรงเจิม แลพระราชทานพระสุพรรณบตร แลใบกำก'บพระสพรรณบ*ตร 

เฉลิมพระนามว่า สมเด็จพระเจ’าลกยาเธอ เจ*าพ้าชายสมมติวงษ์วโรทด็ย 

สตสมยมงคลเฃฅร บรมนฤเบศรจกรกรีวงษ์ จุฬาลงกรณ์นารถนรินทรสยา¬ 

มนทรราชวโรรส อุกฤษฐวรยศอุภ”ยบกษ วิสุทธิศ*กด็๋อรรควิมลริฅ่น'ฃํตยราช 

กุมาร กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ้ (อ'ชนาม) ทรงศ*กดี้นา ๔0000 เจ*า 

กรม เปนขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ ถือศ*โ',ดิ้นา ๘00 ปล'ดกรม เปนหมื่น 

สิทธิศรีส่ฅนาคนหุต ถือศกคนา ๖00 สมุหบาผูชี เบ่นหมื่นวิสุทธิฅร*ง 

กานูพล ถือศ่กด็นา ๓00 แล*วพระราชทานพระล'ญจกรแลเกรื่อง-5าช 

จ 

เผาโดยลำดบ จงหลวงมหาสิทธิโวหารกรมพระอาล'กษณ์ อ่าน 



ทกข้าซ: สมเด็จเจำพาชายมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษยบรมนราธราช จุฬา- 

ลงกรณนาถราชวโรรส มหาสมมติขตติยพิสุทธ บุรมมกุฎสุริยสนตตวงส อติศัยพงศ 

วโรภโตสุชาต กุณสํงกาศวมลร'ตน ทฤฆชนมสวสตชตตยรว'®กุมวร 
'สมเด็จเจ’าพาชายจกรพงศ์ภูวนาถ นริศรราชมหามกุฎวงศ์ จุฬาลงกรณ 

นรินหร์ สยามพชตนหรวรวงกร สมบรก4พสุหธว^วต วมโลกวสอุกยบกษ อรรควรรตน 

ข'ตติยราชกุมาร 
สมเด็จเจาพาชายมหาวชิรุส*หิ^ อติศรมหาจุฬาลงกรณ บดินทรสมมติเทพย 

วรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริศ์ ขตติยสนตติางศ์ อุกฤษฐพงศวโรกโตสุ'®าต ธญญ- 

ล่กษณวิลาสวิบูลยสว่สด สิริว่ฒนราชกุห'’^ ^ / ^ 

สมเดจพระเจ’าลูกยาเธอ เจาพายุคลทิฆหพร จุฬาลงกรณราชรวิวงศ์ อุภัย- 

ทงศ์พสุทธ วรุตโมกโตสุชาต บรมนกุนาสราชกุร*รร 



ฮ^^^^^^^ 

^ปี?- 



อครยาภรณ มหาจกรกรีบรม7าจุIๅงษ แลพระมาลาห้มฅาด ฉลองพระองค์ 

เยยระบบรว เจยระบาฅฤาอ พระธรรมรงค์นพ!,ก็ๅ!]รเ;คำสายฤง พระเครื่อง 

รางทองคา พานหมากเสวยลงยาเครือง!นแลหีบพร‘ฎม พระเฅ’านาลงยา 

บวนพระโอ;ฐทองคำลงยา กานำเสวยทองคำ ที่ซาทองคำ พระแสงดาบ 

ยบุนลงยา พระแสงกระบีสนปุระลงยา พระแสงก^ห?]น แฅ่ฃองที่พระ 

ราชทานนเหมือนกนทงสองพระอ,3ค์ แล'วพระราชทานพระสุพรรณบฅร 

แลใบกำกบเฉลิมพระนาม ว่าสมเด็จพระเจำลกยาเธอ เจ'าพ้าชายยคลทิฒัพร 

จุฬาลงกรณราชววีวงษ อุภยพงษ์พิสุทธิ วิรุฅโมภโฅสชาติ บรมนฤนารถ 

ราชกุมาร กรมหมนลพบุราดิศร (กชนาม) ทรงศ"กดินา ๔0000 เจ'ากรม 

เปนหมืนลพบุราติศร ถือศ”กดนา ๘00 ปล”ดกรม เปนหมื่นนนทนครอำรง 

ถือศกคนา ๖00 สมุหบาญชี เปนหมื่นผดุงยลาพหล ถือศ”กด็นา ๓00 

ทรงพระราชทานพระสุพรรณบฅร์ แลเครื่องราชอิศริยาภรณ์ สมเด็จพระเจ่า 

ลูกยาเธอทงสองพระองค์เสรจแลว ทรงถวายอาหารบิณทบาฅรแก'พระสงฆ์ 

แล'วสมเด็จพระเจ'าลกยาเธอ ทุลเกล'าๆ ถวายก็นไม้ ธปเท้ยนบิ'คทอง 
เงน ! ^ 

แล'วเสด็จขั้นเปลี่ยนเครื่องแต่งพระ องค์ที่ ได้พระราชทาน เหน็บพระแสง 

กไเหย'น เวลาเช่า ๓ โมงเสก■แห่กล”บเสด็จขั้น 

เวลายํ๋าคํ่าเสด็จลงส่งพระกร แล’วเสด็จออกทรงร'บพระกร แล'ว 

เสด็จขั้นพระที่น'งดสิฅมหาปราสาท ทรงสมโภชแลพระราชทานก็เหมือน 

คราวที่กล่าวมาแล'ว เวลาทุ่มเสศเสดจขน 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกพระที่นงดุสิตมหาปราสาท ทรงพระ 

ราชทานรางว'ลชนเครื่องโต๊ะ แลกอมมืตต จนเวลา ๗ ทุ่มเสศเสดจขน 



วนทาชกาล๘๕๒สิ่ ว'น๖ ฯ๔คา บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
๖ 

ว'นท ด๘ มนาคม รํตนโกสินทรศก็ ๑®0 (พ.ศ. ๒๔.■0^2 ) 

เวลา๔ทุ่มเสศเสด็จออกฃนนาง พระวิจารณอาวุธ นำบอกกรมพระ 

กระลาโV.มขํ้นอ่านกราบบ'งคมทูล ๕ ฉบ'บ 

ฉบ'บ ๑ บอกเจ็าหมื่นเสมอใจราช ขำหลวงห'วเมืองผายทเลฅวนฅก 

ลงว'นที่ ๒๗ มกราคม ®®0 ว่าพระนราธิราชภ่กดี ส่งลิลิทธิร'บแบงก์ เงิน 

๒๙๘® เหรียญ 

ฉบบ ๒ ว่าฃุนพิท'กษ์สมบ'ตยึนเรึ่องราวว่า เงินภาษีผลประโยชน์ 

เมืองถลาง ค'างอยู่ก'บหลวงนรีนทรบริร'กษี เงิน ๑๖๔0 เหรียญ หลวง 

นรีนทรีว่าได็ส่งก'บพระสุรินทรามาฅย์ แลฃุนพิทนัาษสมบ'ตเสร็จแล’วิ 

ฉบบ ๓ ว่าเงินภาษีอากรเมืองฅรงเมืองปะเหลียน บี่®®0 งวค 

ท ๒ เงิน ©๕๖๗0 เหรียญ นำฝากแบงก์เมืองบิ'น*งแล'วิ 

ฉบบ ๔ บอกเมืองพ'ทธลุง ลงว'นที่ ๒๕ ฅลาคม ๑๑0 ว่าฅ'นไม้ 

ทองเงินเครื่องราชบรรณา บ ๑0๙ ต'นไม้ทอง ๖ ต’น หนักต'นํละ —1^นัม. 

ไม้เงิน ๖ ตนหนกเท่าตนไม้ทอง เทียนพนมเล่มละบาท ๑ 000 เล่ม ผ'าฃาว 

๒0 พ'บ เสื่อลวค ®๕ ลวค มอบให้หลวงบุรีบรีบาล หลๅงนัก7ามุชิท ผุ้ชุ่ๅ5) 

กุมเข'ามาส่ง 

ฉบบ ๕ ว่ามืตราส่งผ''าไฅรกะเน ออก๒พระราชทานนัดพทลุรเสรีจุ 

แล’วิ ขอถวายพระราชกุศล 

130*3๖ 



แลวV;ระววิารณฏๅๅฐ หลวงบุรีบริบาล หลวงฬัๅรานชิต ผ้ช่วย 

ราชการเมองพทลง เผาทูลลอองธุลพ■5;;บาต จํดได้ผ'าไหมน่งลีค่าง 

๔ ผน ผาพนสีค่าง ‘บุ ๘0 ผืน ผ'าชบอาบ ๘0 ผืน ฃอพระราชทาน 

ทูลเกลาๆ ถวาย ซงมพระราชคำรสไค่ถาบอ'ายฅามส3^1อๅ7 แล่วํคำริสถาม 

พระยาวุฒการบดวา การทตงสมเดซพระ7าชากณ"ผ้เหญ่น^ มีประโคม 

ควยฤๅเปลา พระยาวุฒการกราบบงคมทูลว่าไม่มี!]ระโคบ จึ่งดำรสล่งกรม 

หมนสมมตอมรพนธว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจาริยที่จุะเลื่อนเปนสมเค็จุ) 

พระอริยวงษาจาริยนน แค่สรอยชิอโห้เอาสร็ธยซองสมเด็จพระพทฐโฆษา 

จารยเดิม เปลยนแฅพระพุทธโฆษาจุาริย แลอริยวงษาจาริยเท่า!เ*น 

แลวโปรดเกล‘า ๆ พระราชทานล่ญญาบถร3รีศโๅคนา ๔ นาย ส”ญญา 

บฅรทหาร ๓ นาย รวม ๗ นาย ให้จมื่นส34หพิมาน ปล”ค,กรมพระตำรวจ 

สนมขวา เปนพระศกดาเดชวรฤทธิ มีตำแหน่งราชการในกรมยทธนาธิการ 

ถือศกคนา ๑00๐ ให้ชุนบำรุงโยธา เปนหลวงภกคีชมพล เจ'ากรมไพร่ 

หลวงขั้นกรมพระสุรศวดีกลาง ถือศ’กดนา ๖00 ให้ฃนภ'กดีภิร34ย์ เปน 

ฃุนวิเสศเสนี มีตำแหน่งราชการในกรมพระสุร”ศวดีขวา ถือศกคนา ๖00 

ให้สมิงเทวชำนาญ เปนสมิงนราเดชะ ปลดกรมด*ง์ทองซำย ถือศกดินา ๘00 

ให้จ่านายสิบ นายหลำ เปนนายรอยฅรี ในกรมทหารบก ให้จ่านายสิบ 

นายแก่ว เปนนายรอยตรี ในกรมทหารมก ให้นายชมบุฅรพระสขมาลบริหาร 

เปนนายรอยตรี ปลดกรมแพทย์ ในกรมทหารบก 



วํนท1ชกาล ๘๕๓0 วน ฟ่^๘ คำ บืเถาะตรคก ๑๒๕๓ 

วไ!ท ๑ลิ่ มนาคม ร่ฅนโกลินทรศก ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลา ๔ ท่มเสศเสด็จออกฃนนาง พระราชพินิจจย์นำบอกเมือง 

ลพบุรี ในกรมมหาดไทยขั้นอ่านกราบบ'งคมทลฉบไ! ๑ ลงวนที่ ๔ มืนาคม 

๑®0 ว่ามืฅราขั้นไปว่าหมื่นกำจ’ดพบบ่อทองที่พขั้รั้ว ให้ผู้ว่าราชการเมือง 

กรมการไต่สวนดูว่าทองเกิดขั้นดำยแร่ฤๅทองคำทราย ได้ตรวจดูว่าทองคำ 

ทรายทำแผนที่ส่งลงมาแลว 

พระวิจารณอาวุธ นำบอกกรมพระกระลาโหมขั้นอ่านกราบบ่งคมทูล 

๒ ฉ บไ! 

ฉบับ ๑ บอกเมืองเพชรบุรี ลงวนที่ ๖ กุมภาพ‘นธ์ ๑®0 ว่าว*นที่๒ 

ตุลาคม @๑0 อายนอยวิวาทกบศิศยพระโฅแลำแทงพระโตตาย หนีไปอย่ 

เมืองประจวบคีรีขนธ์ ได้มืหน'งสึอไปถึงเมืองประจวบคีรีชํนํธ์ ‘ตุ ตอบ}0ๅว่า 

จะล่งตำมายิงไม่ไค้ มืผู้พ้องว่าอำยนอยล'กทาษแลเก็บเอาทรพย์สี่งฃองไป 

ฉบบ ๒ บอกเมืองตรง ลงวนที่ ๑๙ ธฺนวาคม ๑๑0 ว่าว*นที่ ๑๓ 

พฤษจิกายน®®๐ มือายผู้ราย ๗ กนปลไแรือนนายชุ่มบำ'แโพ แฃๅงเมือง 

๖! 4^ 2.^ ซิ โคํเ ® 

ฅร์ง ไค้ฅำอ็ายสมี 

เพื่อน 

ช 
ข 

มาถามให้การสารภาพรบเปม,สตย์ ซดพๅฦ 

จงอารสสง เ^รVวจารณอาวุธวาชงโ^1ชยชลสิไเธงบ่'^^ 

ครฃนธฅอบมานนไมถูก บากนวาอวามฆากนอๅยทีจุ^[,ถูๅฤๅ 

ฃ'ดไว้นนไม่ได้ แลำพระวิจารณ์กราบบังคมทูลว่า ได้มืตราออกไปถึง^มืดูง 

ประจวบดรใ]นธแลว ไ'^^วอายนอยมาพจารแเาเมองเพดู-รูบจู 

เซี)๖๘ 



. .เ."'- -^*'-'--'" -•- 

การไปรษณย์สม่ยรชกาลทึ ๕ 
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แลวพระยาราชวรานุกูล นาพระอินทราภิบาล เรากรมพระตำรๅจุ 

ใหญขวาผายพระราชๅงบๅ7 กราบถวายบงคมลาขึ141ปชํๅร^ผ้ร'าย เมือง 

พรหมบุรี 

จงมพระราชดำรสว่า อินทราภิบาลคิดว่าระ!ห้ชนไปร'บตํว่ผ้ร'ายที่ 

เมองตากแฅไมสเปนกๅรสำคญ!ค!4อิน^14ไบ่อิแ! แลำดำร^สถามพระยา 

มหามนฅรวาอายลูถชาย[รานน!;เาย!;เนา [ปไ!;]น พระยามหามนตรีกราบ 

บงคมทูลว่าออก [ปผูกบเมืองเพชรบุรี แลวดำร'สถามว่า จมื่นราชามาฅย์ยิย่ 

ฤๅเปล่า พระยามหามนตรีกราบบงคมทูลว่าอยู่รึ่งดำร'สว่าจุมื่นราชามาคย์อิ 

ได้เปนการ แต่ไปรบด'วผู้ร'ายเท่านน แลวดำร'สส'ง้กรมหมื่นสมมตอมรพันธ์ 

วาพระอินทราภิบาลได้ไปราชการหลายอรงแลๅ เปนการเห็นจุเหนื่อยมากพี่ 

อินทรเดชว่างอยู่แต่ศพย่งไม่ได้เผา ไห้พระอินทราภบาลมาเปนพระอิน!าร 

เดช เวลาพรุ่งนื่ไห้ได้ 

แลวโปรดเกลำฯ พระราชทานส'ญ ญาบ'ฅรทหารนาย ® ไห้หม่อม 

ราชวงษ์รองโนกองทหารมหาดเล็ก เปนนายรอยตรี ไนกรมทหารบก 

เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขํ้น 

วนทรชกาล ๘๕๓® วน ๑ ฯ ๔ คํ่า ณืถาะ:ตรศก็ ๑๒๕๓ 

ว็นท ๒0 มนาคม รตมโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓^2) 

สงฆ์ผู้ 

ว”นนื่เจำพนกงานจดการทื่วคพระศรีร*ตนสาศคารามเสร็จแลว พระ 

I ที่จะไค้ร*บบ*น,คาศกคี้ใหม่ ®๖ รูป พระสงฆ์นำ ๒0 รูป มี 
นอย 1 * ^ 

พระเจำบรมวงษ์เธอ กรมสมเด็จพระปวเรศรวริยาลงกรผ เปนประธาน 

เส)๖๔ 



เวลาเชำ ๔ โมงเสศเสด็จลงพระราชยานแต่เกยพร2;ทนงซ*กรกรมหา 

ปราสาท ไปประท*ปที่ประตว*คพระศรีร*ตนสาศดาราม แลวเสดจพระราช 

ดำเนินเข่าไปประท'บในพระอโบสถ ทรงจุดเทียนเครองนม*ศการทรงศิลแลว 

หลวงมหาสิทธิโวหารกรมพระอาล*กษณ์ อ่านประกาศกระแสพระบรมราช- 

โองการจบแลว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายไฅรแพรแลสุพรรณบฅร 

ใบกำก*บสุพรรณบ*ฅร มีนามฅามจาฤกในสุพรรณบ*ฅรว่า ให้เลื่อนสมเด็จ 

พระพุทธโฆษาจาริย เปนสมเด็จพระอริยวงษาคฅญาณ สุขุมธรรมวิธาน 

ธำรงมหาสงฆ์ปรินายก ฅรีบี่ฏกกลากสโลภาศปรมินทรมหาราชหิโฅ ปส*ม- 

ปทาจาริย์ ปุสสเทวาภิธานสงฆ์วิสุฅ ปาวจมฅมหาสาสน์โสภณ วิมลศิล 

สมาจาริยว“ดร พุทธสาสนิบริส*ชการวสถาน วิจิตรปฏิภาณพ^ฌนกุณ อดลกม 

ภิรญาณสุนทรมหาอุดรคณฤศร บวรส’งฆารามคามวาตอร“ญวาสี สถิตย ณ 

วค่ราชประคิฏี สถิฅยมหาลิมารามวรวิหาร พระอารามหลวง เปนเจ*าคณ 

ใหญผายเหนอ พระราชทานนฅยภตร รากาเคอนละสิบสองตำสง มีถานา 

นุศ*กดควรฅ*ง์ถานานูกรมไค้ @๒ รป 

คือ พระครูปล’ด:สมพิพ*ฌน์ลิลาจาริด็ญาณวิมล สกลคณิคร อุครส*ริฆ์ 

โไ)ใ^โ! ไ-เฏิโเชิเ■ไ)^^โ!^*^”?ใโ!ใI'โ!ป็ไไ)ฟิ^ ๑ Vไโ^2^โ]1!ชิ!7^13\) 

กถาสุนทร มีนิฅยภ’ค้รราคาเด็อนละ 9 พระครูวิน’ค้ฤรโสภณ มี 

นตยภฅรราคาเคอนละ I  6) พระครวไนยฐร (ฐ พระครวิไนยธรรม ® 

พระครูเมธ’งกร ® พระกรวรวงษา ๑ พระครูธรรมราต 0 พระครูธรรม 

เทศเปนเครองยศ แลวทรงถวายไตรแพรแลส'^ร-รู^^”ตํรุ ใบกำก*บพระ 

เชิ)๗0 



สุพรรณบตร มนามจาฤกในสุพรรณบฤ-5ว่า ให้เลื่อนพระธรรมว!รด3า เปน 

สมเด็จพระวนรฅ ป!ยฅพิพฌพงห้ วิสุทธิสงฆ์ป!นายก ต!บีฏก!กดล 

วมลคมภรญาณสุนทร มหาทกษิณ,ค{1เฤศร บวรส่งฆารๅมดๅมวๅสีก7ญๅๅสี 

สถฅยณวดสุทศนเทพวรๅรๅม วรวิหารพระ0ๅรามหลวง เจ่ากณ,ใหญ่ 

ผายใต้ มีนิฅยภฅรราคาเด็อนละ .1|^มีถานานุศํกคื้ควรตงถานานุกรมได 

๑0 รบ 

คือ พระกรูปลดสมพิพฒนสุดาธุาร ญาณ!กศลสกลคณินท! 

สงฆนายก บิฏกธรรมร*กขิดา มีนิฅยภ*ดรราคาเดือนละ ,1;' 

ทกษณ 

พระครู 

วิไนยธร ® พระครูวิไนยธรรม ๑ พระครูธรรมสุด ๑ พระครพุทธบาล ๑ 

พระกรูพรหมสร ๑ พระครูอมรศ*บท์ ® พระกรูส'งฆกิจุวานร*กษ์ ๑ พระ: 

สมุห ® พระครูใบฎีกา ® แลวทรงถวายตาลิบฅพํฅรองผ็าฃาวพ*บเหมือน 

กนทุกรูป แลวทรงถวายไฅรแพร แลหิร*ญ่บดร ใบกำก*บห้ร*ญ่บ*'ดร มีนาม 

ตามจาฤกในหิร“'ญบฅรว่า ให้เลื่อนพระธรรมไฅรโลกาจา!ย์ เปนพระธรรม 

วโรดม บรมญาณอดูรสุนทรนายก ฅรีบี่ฎกสุณาล*'งการภลิด ท่ไาษิณทิศ 

กณฤศร บวรส่งฆารามคามวาสีอร*'ญวาสี สถิตย ณ ว*'ดราชบรณวรวิหาร 

พระอารามหลวง มีนิฅยภ่ฅยราคาเดือนละ ~|— มีถานานุศ*เาดิควรต^งถานา 

นุกรมไต้ ๘ รูป คือ พระครูปลดสุว'ฌนสุฅสุณ ไพบลยคณินทร์ ท*'กษึณ 

ส"งฆานุนายก บี่ฎกธรรมรกชิด มีนิตยภ่ฅยราคาเดือนละ ~|— ๑ พระกร 

วิไนยธร ๑ พระครูวิไนยธรรม ต พระครูสททาวิมล ๑ พระครูมงคล 

วิลาศ ๑ พระครส่งัฆรกชิฅ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ® รวม 

๘ รบ' แลวทรงถวายไตร แลฅาลิบฅพตรองแก่พระพรหมมุนีให้ใหญ่ย็ง 

ขนไป 



๕ 

แต่หามีสํญญาบฅรไม่ มีแต่คำประกาศเพ็มนิฅยภฅยราคาเดือนละ 

— พระราชทานเพี่มถานานุศโาดืให้ถานานุกรมได้ ๙ รูป คือ พระกรู 

— ๑ พระกรู วิไนย ปลคพิพ*ฒนพรทมวิริยคุณ มีนิฅยภ*?เรรากาเดือนละ — 

ธร ๑ พระครูวิไนยธรรม ๑ พระครูพุทธพจนประกาศ ® พระกรูธรรม 

สาสน์อุโฆษ ๑ พระครูส*งฆบรหาร ๑ พระครูสมุห์ ® พระครูใบฎีกา ® 

ทรงถวายไตรแลตาลิบฅพ*ฅรองก็เหมีอนกนทกองค์ ให้พระโพธิวงษาจาริย 

เปนพระธรรมไตรโลกาจาริย์ ญาณวิสาระทะนายก ?ารีบิ'ฎกปรีชามหาคณฤศร 

บวรส*งฆารามคามวาสีอร*ญวาสี สถิตย ณ ว*ตบพิธภิมุขวรวิหารพระอาราม 

หลวง มีนิฅยภ*ฅรราคาเดือนละ ^ — มีถานานุศ*กดี้ควรค*งถานานุกรมได้ 

๕ รูป ดือ พระกรูปล*ค ๑ พระครูวิไนยธร ๏ พระกรูวิในยธรรม ๑ พระ 

ครูสมุห ๑ พระกรูใบฎีกา ต ให้เลื่อนพระวรญาณมุนี ว*?เจ*กรว*ด้ราชาวาศ 

เปนพระโพธิวงษาจาริย์ ญาณนายกฅรีบี่ฎกธรา มหาคณฤศร บวรส*งฆาราม 

กามวาสีอรํญวาสี สถิตย ณ ว'ดจ*กรวดราชาวาศวรวิหารพระอารามหลวงมี 

ถานานุศกดควรตงถานานุกรมไค้ ๔ รูป พระครูปล*ค ๑ พระครส*งฆวิไนย ๑ 

พระครูสมุห์ @ พระกรูใบฎีกา ๑ 

แต่พระอมรโมลี ว*ดโสมน’ศวิหาร แลพระเมธาธรรมรส ว*ดพิไชย 

ญาติการาม เปนแต่ออกประกาศเพี่มอิศริยยศ แลเพ็มนิตยภ*ตรรากาเ.ดือ'แล* 

— ท*ง์สองรูป หามีส’ญญาบ*ฅรไม่ 

ให้พระมหาสาทเปรียญ ๓ ประโยก ว*ติหงษา,าม เปนพระฐรรแ 

ปห*งษ์นาจารีย์ ที่พระราชาคณมีนิตยภ*กรรากาเ.ดือและ 

ใหพระครูปลดสมพพฒแสุตาจุารย วดโสมแศๅหาร 1ปนพระวิ^ขยร 

กระวิที่พระราชาคณะ มีนิฅยภ*ติรราคาเดือและ 



ใหพระกรูกหา!]ณานุกิจุ วิด!)ๅรนิเๅกีๅ1/เารู (.ปนพระธรรมวิ!รรน์ 

ทพระราชากณมนฅยภฤธ^-ๅ^1ๅ1^^คู.|4 ^— ไปอ?าวคบุญศิริมาฅยาราม 

ใหพระกรูวรปาเชาญานเ, ๅดคูนงดาร;าม เปนพร•ะธร•รมธราจุๅวิย ที่พระราชา 

คณ มนฅยภฅรราคาเดคูนละ [ห้พระกรราชสํงๅร วิดชนะสงคราม 

เปนพระคูรยธชชะ ท์พระราชาคถ), มน้ฅยภต์ยรากาเดือนละ -21|— เน้ 

พระกรูวิไนยกิจุการี วดรชรฎาธิ^าน เปนพระวิไนยกิรการีเถร ที่พระราชา 

คณมีนิตยภฅรรากาเคึคูนละ .ะ!™ 

ให้พระกรูมหาสิทธิการ วดอำพวนเจคียาราม เ■ปนพระสนิทสมถเคุถเ 

ทีพระราชาคณะ เจ่ากณใหญ่เมืองสมุทสงคราม มีนิฅยภืฅรราคาเดือนละ 

— — 1ห้พระสมุหเนฅร วดเครือวลวรวิหาร เปนพระครูธรรมาภินนที มี 

นิตยภฅรราคาเดือนละ ~|— ให้พระสมุหสวน ว‘ดเทพธิดาราม เปนพระครู 

ธรรมสารโสภณ มืนิฅยภํดรราคาเดือนล ดือนละ ~|— 

ให้พระอาจาริยโหมด วิดเสวฅรฉฅร เปนพระกรูวิไนยส่งวร มี 

นิดยภตรรากา — — กรนทรงถวายสุวรรณบฅร หิร‘ญ่บดร ส'ญ่ญาบฅร 

เสร็จแลว ทรงถวายอาหารบิณทบาตรแก'พระสงฆ์ ๓๖ รูป แลวเสด็จมา 

ประทบที่โธรน โปรดเกลที ฯ พระราชทานส'ญ่ญาบฅรนาย ๑ ให้พระอินทรา 

ธิบาล เจ่ากรมพระตำรวจในท้ย ผายพระราชวิงบวร เปนพระอินทรเดช 

เจ่ากรมพระตำรวจนอกซำย ถือศกคินา ๑๖00 พอพระสงฆ์รบพระราชทาน 

ฉนแลว ถวายอติเรกอนุโมทนาพระพรลา เวลาเที่ยงเสกเสด็จขน 

วนนกร็ว หลวงมหาสิทธิโวหารกรมพระอาลกษณ ควยอ่าน 

ประกาศผิค ‘ๆ เพยน ๆ 

๓ 



วํนทรํชกาล ๘๕๓๒ 

วนท ๒๑ มนาคม รํต!. 

เวลา ๔ ทุ่มเสศเสด็จออกฃนนางฅามเคย หลวงจินดารกษ์ นำบอก 

ในกรมมหาดไทยขนอ่านก7าบบํงคมทล ๒ ฉบํบ 

ฉบบ ® บอกพระภกดีณรงค์ ฃำหลวงเมืองอุบลราชธานี ลงวนที 

๒® มกราคม ๑๑0 ว่าพระภํกด็ณรงค์หยิบบึนบศฅนมาวางไใบนโต๊ะเขียน 

หนํงสือวิะชำระสนิม บืนล'นไปเากคอเพีขชาเนฅรเมืองอุบลถึงแก่กรรม ได้ 

— — ให้กบภรรยาเพียชาเนตรทำคพ แลจะให้เงินเลยงบตรภรรยา เอาเงน 

อีกบื่ละ 

ฉบ”บ ๒ บอกเมืองอ่างทอง ลงวไเที่ ๒๐ ธนวากม ๑๑๐ ว่ามื 

อ่ายผู้ร่ายปลนเรือนนายทิมบทเบางแพแฃวงเมืองอ่างทอง สืบจ'บได้ตํว่ 

หรา 

พระวจารณอาวุธ นำบอกกรมพระกระลาโหมขนอ่านกรา!)ปงตมพล 

๕ ฉบบ 

ฉบบ ๑ บอกเมองพทลุง ลงวนท ๒(เ; ฅลาคม ๑๑0 ฃอหบคิลา 

น่าเพลิงเผาคพ พระทิพยกำแหงสงครามปลด หลวงสิทธิคไาคี้ภ่กด็ผุ้ช่ๅย 

ฉบบ ๒ บอกเมองราชบุร ลงวนท ๑๕ มกราคม ๑๑0 ส่งเงินค่า 

นาบ ๑๐๙ ๑๘๐ ชง 

ฉบบ ๓ บอกเมองพงงา ลงวนท |ฏ|63 สงหาคม ๑๑0 สงเงินภาษี 

ห๎าอย่าง บี่ ๑๐๙ เงิน เหรียญ ฝากแบงก์เมืองบน"งนลว 

เฮ9ฟ่^ 



พระราชพิธ ณ พระลานพระราชวํงดุสิต 

เห็นพระทนงอน"นตสมาคม กำล*งสร’าง 



* 



ฉบบ ๔ บอกเ3,;0งหลงสๅน ลงาน์ท ๘ พกเกิจุ๊กายน, @๑0 ว่าหลวง 

บรรกษโลหว!สย นาเงินภาษผลป7"!ยชน บีจยิอ^กึก เงิน ๑๑0 ช'ง 

ฝากแบงก์เมืองบิ'น'งแลๅ 

ฉบบ ๕ บอกเมืองคีริร0นิคม ลงวน่ที่ ©๙ พฤศจิกายน ®®0 ส่ง 

เงนอากรบ ๑0๙ เงิน ©๓๔๔ เหรียญ ฝากแบงก์เมืองษี■น'งแลๅ 

จงดำรสส'งพระยาศรีสิงหเทพว่า พระภกคีณรงค์นนเปนกา.ร!บ่แกล‘'ง 

ก็แลวก'น 

จงพระยาชลยุทธโยธินทรซงศามเลอจุพร^เจุา'แก.3ยๅ^^0 กรมหมืน 

ดารงราชานุภาพออก!ปราชการเมกงยุโรป กล'บเขามาเผาทลลอองฐลี 

พระบาทแลำเสด็จชน 

โปรดเกล'า ๆ ให้พระยาชลยุทธ!ปเผาที่พระที่น'ง้จุ'กรกรีด่านฅๅนอกก 

เวลาคำพระสงฆ์ ®0 รูปจะ!ค้เจริญพระพุทธมนค์ ในการสมโภช 

เดือน พระเจ’าลูกเธอ พระองค์เจำชาย ซึ่งประสูฅรเมื่อว่นที่ ๒© กุมภาพนธ์ 

๑®0 เวลาเชา ® โมง ๕0 นาที 

ชกาถิ ๘๕๓๓ าน ๓ ฯ ๔ กา 111กา^ฅ1ศก ๑!ตุ)๕;;)ว 
๑๐ 

ว‘นที ๒๒ มนาคม ร่ตนโกสนทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเช’าพระสงฆ์ ® 0 รูปรบพระราชทานฉํนเสรีจแลว ถวายฃอง 

เครื่องใทยทานฅามสมควร เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จลง เจ่าพน'กงานแต่ง 

พระองค์พระเจ่าลูกเธอ ตามข่ฅยราชประเพณี อย่างสมโภชเดือนมาแต่ก่อน 

แล’วพระราชทานพระนาม พระเจ่าลูกเธอ พระองค์เจ’าชาย อนุสรณีกึริ 

ประสาธน์ เวลายามเสกึเสร็จการสมโภช 

ใม่เสด็จออก 

เตุ)00)๕ 



วนทร่ชกาล ๘๕๓๙ ว่น ๔ ฯ ๙ คํ่า บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 
(5) 6) 

วนท ๒๓ มนาคม รํฅนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

อนง พระราชพิธีสมพจฉรฉินท์ แลโสกนฅ์ เกษากํนฅ์ ทรงพระ 

กรุณาโปรดเกลาฯ ให้เจ่าพนกงานฬัการที่พระที่นงคุสิฅมหาปราสาท 

ฅามเคย 

คือพระเจาลกเธอ เข องค์ พระองค์เจ‘ากีะศิพงษ์ประไพ ส พระ 

องคเจาพิศมยวิมลสฅย® แลเกษากไเฅ์หม่อมเจ‘า ๗องค์ คือหม่อมเจ่าหญิง 

บรรสานสนิท ในพระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ® 

หม่อมเจาหญิงนิพาภา ในกรมหมื่นราชศกดื้สโมสร ๑ หม่อมเจ่าหญิง 

ผกามาลย ในพระองค์เจาเกษมศรีกีภโยก ๑ หม่อมเจ'าชายสฤษคีเคช ใน 

พระองค์เจาไชยานุชิฅ ๑ หม่อมเจพายธำรงวรวฅร ในพระบวรวงษ์เธอ 

กรมหมืนสถิตยธำรงสวสคื ๑ หม่อมเจพายนรล”กษณวิบล ในพระองค์เจ่า 

จรูญโรจเรองศรี ๑ หม่อม เจาชายจินดารำษ์ ในพระองค์เจำสน'น ® 

หม่อมราชวงษ์ลคามาลย์ ในพระสมพนธวงษ์เธอ กรมหมื่นนฤบาล 

มุขมาฅย์ @ 

แต่พระเจาลูกเธอทง ๒ พระองค แลหม่อมเจำในพระเจ่าน‘องยาเธอ 

ทง ๔ พระองค์ ซึ่งกล่าวพระนามมาฃ่างต่นนนแลว โปรดเกลำ ๆ ให้แห้ 

มาทรงพงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ที่พระที่น'งดุสิตมหาปราสาท แด่ไแ 

พระบรมมหาราชวำชนในฅามเกย แลหม่อม เจ่าในพระ บวร วงษ์ เธอ 

หม่อมราชวงษ์ ๑ หาไค้แห่ไม่ แต่มาพงพระสงฆ์เจริญพระพุทธบนต์ 

เหมือนกน 



เวลาบาย ๕ โมงเสศเดินกระบวนแห่ฅามเคย เวลาทุ่มเสศเสค็จออก 

พระทีน“งคุสิฅมหาปราสาท ทรงจุดเทียนเครื่องนมคการแลว พระสงฆ์ 

๒0 รูปเจริญพระพุทธมนต์ มีพระเจ่าบรมวงษ์เธอ กรมสมเด็จพระปวเรค 

าริยาลงกรณน่าเปนประธาน เวลาห่มเสกึเจริญพระพุทธมนต์จบ พระสงฆ์ 

ถวายอดิเรกพระพรลากล'บเสด็จุขํ้น เดินกระบวนแห่กล'บ 

วนทร่ชกาล ๘๕๓๕ วน ๕ ฯ ๔ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 
๑Iฐ) 

วนท ๒๔ มนาคม ร"ตนโกสินทรศก็ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๙๓๔) 

เวลายำรุ่งแลว ลา๕: นาที ระหว่างพระฤกษ เสด็จออกพระที่น”ง 

ดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดเทียนเครื่องนม”ศการทรงคิลแลว ทรงจุดเทียน 

ถวายพระเจ่าบรมวงษเธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์ จุดโคมเทียน 

ไชย เจ่าพน*กงานก็ประโคมเครื่องดุริยางค์ดนตรี พราหมก็เบาส”งข์บ่ณเฑาะ 

พระสงฆ์ก็สวดคาถาพรำ)มกน ครไเจดเทียนไชยแลวทรงถวายอาหาร 

บิณทบาตร พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ๒๐ รป พระกร ๘ พระพิธีธรรม 

๔0 รวมพระสงฆ์ ๖๘ รูป รบพระราชทานฉํนแลว พระสงฆ์ ๒๐ รป 

ก็ถวายอนุโมทนาอดิเรกพระพรลากล”บ แลวทรงจุดเทียนเครื่องนมีศการ 

พระพิธีธรรมไค้สวดภาณวารประจำเทียนไชยต่อไป มีพระราชากณนำปรก 

® ผล'คเปลี่ยนกํน์คามธรรมเนียม เวลาเชำ ๒ โมงเสศเสด็จขั้น 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เดินกระบวนแห่ขำงในฅามเคย เวลาห่มเสศ 

โปรดเกลำ ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จออกมาจุดเทียนเครื่อง 

นม”คการ พระสงฆก็เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๒ ทุ่มเสศเจริญพระพุทธ 

มนฅ์จม เสด็จขน แห่กลบ 



วนทรํชกาล ๘๕๓๖ ว‘น ๖ ฯ ๔ คำ บเถาะตรศก ๑๒๕๓ 
๑๓ 

วนท ๒๕ มนาคม รตนโกลินทรศก ๑๑0 (พ.ศ. 1®ซ๔๓๔) 

เวตาเข้าโปรคเกล้าๆ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราซ เสด็จออกมา 

เลยงพระสงฆ์ที่พระที่น'งคสิฅมหาปราสาท 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสส เคินกระบวนข้างในฅามเคย เวลาทุ่มเสศ 

เสด็จออกพระที่น'ง้อมรินทร์วินิจฉํ'ย พระยานรินทร์ราชเสนี นำพระยารฅน 

เสรเผู้ว่าราชการเมืองระนองซึ่งตามเสด็จพระเจ’'านองยาเธอ กรมหมื่นดำรง 

ราชานุภาพเข้ามา ® นายจงใจภ''กคข้'าหลวงตรวจทางสายโทรเลข หำเมือง 

ผ่ายทเลตวนตก ® นิเงาะหลานพระยาระแงะ ต เมืองกล'นตไเ ๔ ฅนก 

บตรอ ® ฅนกูจิ ชิ จีนหลาย ๑ เถาแก ๑ ศรีฅว'นกรมการเมืองระแงะ 

๖ นาย เข้าไปเผาทูลลองธุลีพระบาท มีพระราชปฏิส''นฏีานแก่นิเงาะตาม 

สมควร แล้วโปรคเกลาๆ พระราชทานส''ญญาบ'ตร ให้นิเงาะเปนพระยา 

ภูผาภกค ศรสุวรรณประเทศวเสศวงษา เจาเมองระแงะ ๑ ให้ตนกบตรอ 

เปนพระพิทกษ์ประชาราษฎร์ ผู้ชว่ยราชการเมืองกล''นตน ๑ ให้ตนภูจี เปน 

พระอานาจอานวยกจ ผูชวยราชการเมองกลนตน ๑ จนหลายเปนหลวง 

ประธานจีนนิกร หำน่าจีนเมืองกล''นต''น ๑ 

แลวพระยาพพต.โกษา นาพระยาเทเวศร'างธเาๅ0 หลวงสรยทธ 

โยธาหาร ® หลวงกาจตไพรนทร ® หลวงสนทรโกบา 5) รจม ฐ;' นาย 

ชงตามเสด็จพระเจ่านองยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ไปราชกาธ ณ 

ประเทศยุโรป กลบเข้ามาเผาทูลลองธุลีพระบาท 

1^0า)๘ 



แลวพระนรินทรราช!,สนี นำพระกาญจุนดิ^บฤ ผ้ว่าราชการเมือง 

กาญจนคฐ ® พระยาภูผาภกคีศรีสุวรรถเประ!,ทศริ!,สศๅงษา พระยา 

ระแงะ ๑ พระพิทกษประชาราษฎร์ ® พระอำนาจุอำนวยกิจุ ๑ ผ้ช่วย 

ราชการเมธงกลนตน ๒ หลวงประธานจุนนิกร ห่วน่าจุนเมืองกลไเต้น ® 

กราบถวายบ้งคมลาออกไปรกษาราชการ!!านญื0ร มีพระบรมราโชวาทแล 

พระบรมราชโองการควยตามสมศวร แล’วเสด็จุขน 

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกพระที่น’งคุสิตมหาปราสาท เวลายามเสศ 

เจริญพระพุทธมนต์จุบ เสด็จขน แห่กล’บ 

วนทรํชกาล ๘๕๓๘ วน ๘ ฯ ๔ คำ ณถาะฅ1ศก็ ๑๒๕๓ 
ซี) 

วไเท ๒๖ มีนาคม รํตนโกสินทรศก็ ซี)ซี)0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชำ ๔ โมงเสศเคินกระบวนแห่ พระเจาลูกเธอ แลหม่อมเจ’า 

ที่จุะโสกนต์เหมือนว'นก่อน ทรงเปลองเครื่องทรงเครื่องถอค แลวเสด็จมา 

ประทบเก่าอน่าอาศนสงฆ์พร^อมกนท*ง์หม่อมเจาแลหม่อมราชวงษ์ เจ'า 

พน’กงานก็แบ่งพระเกษาเปนสามปอยเสรรแลว 

เวลาเช’า ๕ โมงเสศเสด็จออก ทรงจุดเทียนเครื่องนมฑัการทรงศิล 

แลว พอพระฤกษไค้เวลาทรงหล’งนํ้าพระมหาส่งข์ พระราชทานบนพระเกษา 

แลว ทรงจรคพระเานไกรตด องค์ระปอยจนถึงหม่อมราชวงษ์ แล’ว 

โปรดเกลพให้พระราชวงษ์เธอ กรมฃนบดินทรไพศาลโสภณ สมเด็จพระเจ’า 

นองยาเธอ เจ’าพาจาตุรนดร’ศมื กรมพระจ’กรพรรดิพงษ์ กรมพระภาณุพ’นธุ 



วงษวรเดช ทรงเจริญพระเกษาแลฅดเกษาฅ่อไป เสร็จแลวทรงถวายอาหาร 

บิณทบาฅร พระสงฆ์รบพระราชทานฉน พระเฆ์าลูกเธอ แลหม่อมเจ‘า 

หม่อมราชวงษ์ ไปส่ที่สงนา ณ เขาฃางพระที่น*ง้คุสิคมหาปราสาทฅามเกย 

แลวเสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานนาพระพุทธมนต์ แลวโปรคเกลาฯ 

ให้สมเด็จพร ะบรมโอรสาธิราชแลพระบรมวงษานุวงษ์ที่สมควร แลท่าน 

เสนาบดี รดนาพระพุทธมนต์ต่อไป แลวเสด็จขนมาประทบพระที่น'งดุสิฅ 

มหาปราสาท พระเจำลูกเธอ แลหม่อมเจำ หม่อมราชวงษ์ สรงนาพระ 

พุทธมนฅแลว เสด็จขนมาแต่งพระองค์ตามธรรมเนียม แลวเสด็จออกไปเผา 

ทรงหล'งนำพระมหาสงขแลทรงเจิม พระเจ”าลกเธอทงสองพระองค์แลว 

โปรดเกลาฯให้พระเจาลูกเธอ ถวายไฅรย่ามแก'พระสงฆ์ ๒0 รป แลำ 

พระราชทานนำพระมหาสงขแลทรงเจิมหม่อมเจุา แลหม่อมราชวงษ์ท'ๅแลๆ 

พระธรรมวโรดมประกาศเทวดาตามพิธีฅรุกีแลวพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนา 

อติเรก พระพรลากลบ เวลาเทียงเสศเสด็จขั้น แห่กล'บเ 

เวลาคำมการสมโภช พระเจาลูกเธอ แลหม่อมเจำ หม่อมราชวงษ์ 

ที่พระที่น'งไพศาลทกษิณ 

เวลายำคำเสศโปรดเกลา ๆ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จุฐอกมา 

ประทบทีเกาอสนามหญาน่าพระทีน'ง้จุ่กรกริมหาป^ๅสๅพ ทอดพระเนตร 

กระบวนแห่ พระราชาคณะผู้ I แลพระพิธีธรรมตามเตย เสร็จุแลำ 

เสด็จไปประท่บที่พระที่ น'งดุสิต มหา ปราสาท ทรงจุดเทียนเกร็องนมํตกาา- 

พระสงฆ ๖๘ รูปเจรญพระพุทธมนต เวลายามเสศเจริญพระ;พทธมนต์จุ)าา 

เสด็จออกพระธรรมวโรดมประกาศเทวดาเสร็จุแลำ เสด็จจุดเทียนเตริต. 



นมศการพระกรู ฐ; รูป สวกธรรมหักไ)ปวฅนสฅรขิบแลว ทรงจุคเท้ยน 

พระกรู ๔ รูปสวกมหาสมยสฅรจุบแลไ ทรงจุดเทียน พระพิธีธรรม ๔ รป 

สวกอาฏานาฏิยสูกร/)า{แยกษ แลวโปรดเกล‘า ๆ พระราชทานมงคล แลกะ 

บองเพชร พิศมอน แก่พระบรมวงษานุวงษ์ แลฃ็าราชการท“ว้แลำ เวลา 

๕ ทุ่มเสศเสด็จขน 

วนทรํชกาล ๘๕๓๘ วน ๑ ฯ ๔ คา บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๒๗ มนาคฆ รตนโกสินทรศก็ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชำ ๔ โมงเสก โปรกเกล‘า ฯ ให้สมเด็จพระเจำลูกยาเธอ เจำพ้า 

ชายมหาวชิราวุธ เสด็จออกมาเลยงพระสงฆ์ ๖๘ รูป ที่พระที่น'งดสิฅ 

มหาปราสาท สมเด็จพระพฌาจาริย์ด่บเทียนไชย เวลาบ่ายมีการเวียนเทียน 

สมเภช พระมหาเสวฅรฉตร แลพระพทธรปตามเคย 

วนทร”ชกาล ๘๕๓ลิ่ วน ๒ฯ ๕ คำ บเถาะตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนที ๒๘ มนาคม ร‘ตนโกสินทรศก็ ๑ด0 (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

เวลาเชำ ๔ โมงเสศ โปรดเกลา ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เสด็จออกมาเลยงพระสงฆ์กาสานุการ ๓๔ รูป ที่พระที่น'งอมรินทรวินิจฉไเ 

รบพระราชทานฉํนแลว ทรงทอดผ็าสดำเกรณ พระบรมอฐ แลพระอ'3 

เสร็จแลวฅามเกย แลมีสดำกรณ์รายรอยอีก ๕00 รูป แลวส่งไปสดำกรณ์ 

ณ หอพระนาค ®00 ผายพระราชวง ®00 รูป 



วนทรชกาล ๘๕๕0 

วนท ๒ลิ่ มนาคม รตนโกสนทรศก็ (พ.ศ. ๒๔!^๔) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระที่นํงไป ประ ทบที่วค ราช บพิธ 

ทรงสคป?ารณ์พระอังคาร พระเจ‘าลูกเธอ พระองด็เจ*าหญิงบณทรวรรณ 

วใรภาศ แลองการเจาจอมมารคาหเ^งเนื่องเสรีจแลว ?าเชิญพระอังคารไป 

บนจุอนุสาวรีซองพระเจ*าลูกเธอ แลฃองเจ*าจอมมารคาฅามเกย เวลา?กคํ่า 

เสศเสดจกลบพระบรมมหาราชอัง 

เวลายามเสศเสด็จทรงพระราชยานแต่เกยพระที่นํงอมริม,ทรๅนิจุอัย 

ไปประทบที่ประฅูอัดพระศรีรฅนสาสคาราม เสด็จพระราชดำเนินเอัาไปไม, 

พระอุโบสถ ทรงจุดเทียนเครึองนมศการแล้ว อาลกษณก็อ่านคำประกาศ 

'-’ นอย ' 

กเจริญพระพุทธมนต มีพระเจาบรมวงษ็เธอ กรมสมเด็จพระปวเรศๅริยา 

ลงกรณ์นำเปนประธาน เวลา ๕ ทุ่มเสศเจริญพระพุทธมนต์จม) เสด็จกลม) 

วนทรชกาล ๘๕๔ด วน ๔ ฯ ๕ คำ บมใรงยํงเปนฅรศก็ ๑๒^ 

วนที ๓0 มนาคม รตนโกสินทรศก็ ๑๑0 (พ .กิ120๔๓๔) 

เวลาเชา ๔ โมงเลศ พระสงฆ ๓๘ รูป ทีเจริญพร!;พพฐ^ 

พร&/ราวิ[พาใ4หิ)ม)แลว กิบ่ร^^มป็รูโ'แพระป็โ!]สลร^พร!;^'^เ^^'ไ^พุพุ^ 

1^0120 



ฅามเคย เวลาบ่ายโมงเสคเสด็จุออกพระที่นํงจิกรกรีมหาปราสาท โปรด- 

เกลา ๆพระราชทานเครื่องราชอ๊กึริยาภรณ์ทุติยจุลจุอมเกส‘า ๆ แก'พระยา 

เทเวศร์วงษํวิวฒน์ (หม่อมราชวงษ์หลาน) จุางวางมหาคเล็ก แลพระราช- 

ทานพานทองคำใหญ่เครืองในพร‘อม ® กระโถนทองคำ V) คนโททองคำ ๑ 

ของเหล่านไคพระราชทานแต่บ ๑ 0๘ แลำมีกวามผิค ในราชการฅ็ธ์งคืน 

แลวพระราชทานฅรา?กั้5 ให้สมเด้จุพระเจุานองยาเธอ เจ่าพาภาณุรวิ3ษี 

สว่างวงษ กรมพระภาณุพนธุวงษ์วรเดช เปนผ้บ่ญ่ชาการกรมยทธนาธิการ 

ทวไป แลวเสด็จทรงพระราชยานแต่เกยพระที่น'งจุกรกรีมหาปราสาท ไป 

ประทบพระราชยานที่ประฅูว'คพระศรีร*ต่นสากีดาา•าม เสด็จุพระราชดำเนิน 

เขิาไปในพระอุโบสถ ทรงจุคเทียนเครื่องนมกีการแลว อาล*กษณก็อ่านคำ 

ประกากีแช่งนาฅามเคย เวลาบ่าย ๒ โมงเสกีถือนาพระพิพ*ฌสัฅยาแลว 

เสด็จกลบ จินนํ้กรื่วหลวงมหาสิทธิโวหารกรมพระอาสกษณ์อ่านประกากี 

แช่งนาผิค ดำรสส'งพระเจ'านองยาเธอ กรมหมื่นสมมฅอมรพ*นธ์ อธิบดีใน 

กรมพระอาล*กษณ์ ว'าอที่ยนใช้ไม่ไค้เปนการยกเลิก 

เวลาคำพระสงฆ © 0 รูปจะได้เจริญพระพุทธมนท์ ที่พระที่น*งสทไธย 

สวริยปราสาท คามพระราชพิธิกเชนทร'กีวสนาน มอญ ๕ ไทย ๕ มีพระ. 

สุเมธาจาริยนำเปนประธาน พระเข์าลูกเธอ พระองค์เจ'าอาภากรเกียติวงษ์ 

เสด็จไปจคเทียนเครื่องนมกีการ อาล"กษณก็อ่านประกากีตามพระราชพิธี 

๘๓ 



ว่นทรํชกาล๘๕๔๒ าน๕ ฯ ๕ฅํ่า บมะโรงยํงเปนฅรศก ๑!^๕๓ 

วนท ๓๑ มนาคม ร‘ตนโกสินทรศก ๑๑0 (พ.ศ. เดุ)๔๓๙) 

เวลาเช้า ๔ โมงเสศ พระเช้าลูกเธอ พระองค์เช้าชายอาภากรณ์เกียฅิ 

วงษ์ เสด็จออกมาเลั้ยงพระสงฆ์ ๏0 รุบ่ ที่พระที่นํงสุทไธยสวรยปราสาท 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ โปรคเกล'า ๆให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เสด็จออกมาทอคพระเนตรกเชนทรศวสนาน ที่พระที่น”งสุทไธยสวริย 

ปราสาท 

ไม่เสด็จออก 

ว‘นทร‘ชกาล ๘๕๔๓ ริน ๖ ฯ ๕ คํ่า บมโรงยงเปนตรศก็ ๑๒๕๓ 

ริน์ท ๑ เมษายน ร'ตนโกสินทรศกั้ ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕) 

ว”นนเปนว”นขั้นบใหม่ เจ*าพนกงานจ”คโรงลครที่ลานน่าพระที่น”ใ3 

ดุสิคมหาปราสาทคามเกย เวลาทุ่มเสศเสด็จออกพระที่น”งจ”กรกรีมหา 

ปราสาทองค์กลาง แลวเสด็จพระราชดำเนินไปประท้บทอดพระ!.นคร!.ครีคูง 

ฉลากที่พระเจ’าน่องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาคร จ”ดไว้เพื่อจะได้พระราจุ(ทาม 

พระบรมวงษานุวงษ แลข*าราชการมุชคว”นออก แล*วเสด็จกล”ๆ]มาประท”บ 

โต๊ะเสวย 

๙ 



ไปรดเกลา ๆ ให้เชิญพระบรมวงษานุวงษมาเสๅยฅามลํๅค่บ เวลา 

๔ ทุมเสคเสวยแลว โปรดเกลา ๆ พระราชทานฉลาก')ๆว จึ่งเสด็จไปประทบ 

มุขคะวนออกพระราชทานพวงมาไลยแก่พา^บามๅง5;(านวงษ แลทรงรบ 

ฉลากพระราชทานของฅามฉลากเสร็จ เวลา ๕ ทุ่มเสศเสด็จขน 

เวลาวนนลครหาได้เล่นไม่เพราะฝนทก 

วนทรำ^กาล ๘๕(2๔ วน ๗ ฯ๕ คา บมโรงยงเปนตริศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๒ เมษายน ร‘ตนโกสินทรศก ๑®® (พ.ศ, ๒๔๓๕) 

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศเสด็จทรงรถพระ'ที่น”งไปประทบทื่ว*ง พระเจา 

ราชวรวงษเธอ กรมขุนเจริญผลพูนสว่สดิ ที่สั้นพระชนม ในกืนที่ ® เมษายน 

๑ต® เวลา ๙ ทุ่มเสศชิารพระศพ เจ’าพน”กงานทรงเครื่องพระศพฅามข”ติย 

ราชประเพณี แลวยกพระศพลงลองในเชิญพระโกษออกตํ้งที่ ทรงทอด 

ผำไครสด”ปกรณพระสงฆ ๓๐ รุป พระวรวงษเธอพระองคเจ็าอรุณนิภาคุณา 

กรนำเปนประทาน แลวทรงทอคผ”าขาวพ”บสคปกรณีอีก ๖0 พไเ เวลา 

ท'มเสศเสด็จกล”บพระบรมมหาราชว”ง พระราชทานโกษมณฑปใหญ่จ่าบี่ ๑ 

จ่ากลอง ๑ กลองชะนะแดง ๒0 ค่ สงข ต แคร ๔ เครองสูง ๑๒ กน 

๙ รุปฉ”นเช้า ๘ เพน ๘ รวม ©๖ รูป พระสงราสวดอภธรรมกลาง 
คืน 

ว”น 

เวลา ๔ ห่มเสศเสด็จออกขุนนางคามเคย 

ในกรมมหาดไทยขนอ่านกราบบ่งคมทุล ๓ ^บับ 

หลวงจีนดาร”ก่ษนำบอก 

เฒ 



ฉบ\| ๑ บอกพระพิเรนทรเทพ131องนครราชสีห์มาว่าไค้พรอมกน 

กบกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงก ออกไปรบกร13หเมื่นประจกษศิตปากมทื่ 

หนองตะแบก 

ฉบไ] ๒ บอกเมืองศรีโสภณ ว่าได้แต่งการรบเสค็จกรมหลวงพิชิต 

ปรีชากร แลจกเสบียงอาหารส่งเสด็จไปเมืองสวายจีกแสว 

9 9 

ฉบไ) ๓ บอกเมืองหส่3)สก ส่งเงินเลขสว่ยทองบี ๑® ๙ เงิน 

พระวิจารณอาวุธนำบอกกรมพระกระลาโหะเขนอ่านกราบบ'งก3)ทล 5,' ฉบไ) 

ฉบบ @ บอกเมืองเพชรบุรี ส่งเงินบีก่าแรงจีน ๒๒๑๔ คน 

๏® ๐ 

© ๔1 
เงน — 

ฉบบ ๒ บอกเมืองนครศรีธรรมเราช ว่านอยใหญ่เจไจอมมารคา 

อาย ๙® ม ปว่ยเปนลมถึงแก่กรรม 

ฉบบ ๓ บอกเมืองชุมพร ขอหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพพระครจุฬๅมมี 

ฉบบ ๔ บอกเมืองนครเขอนขนธ ว่านายชื่นเอาบึนยิงนายผ่คงคๅยู 

จึ่งกำรสควยพระยานครศรีธรรมราชว่า นอยใหญ่นนเหนจะเปนโรค 

เดมของแก่ เพราะแก่เคยเปนลมอยู่ แลวหลวงจีนดารัอษ นำพระรามถทธี 

เจาเมืองแก่นทาวเผาาาลอองธุลีพระบาท จดได้ขี่พึ่ง!/)นก ๑ Vเๅบ ฃอพระ 

ราชทานทูลเกลาฯ ถวาย จงคำรสถามว่าพระรามฤทธีนนเ.ข'ๅมาดำยรๅชุอๅ, 

อไร พระยาครกราบบงคมทูลวา ออกไปอยเมองเชยงขวางกบพระยๅศรึ. 

วงษาเมืองหล่มศก จึ่งคำรสต่อไปว่าออกไปอย่เชียงขวางดำย 



แลวพระยาราช นำพระมนฅรีบรร ผืายพร;;ราชวิงบวรกราบถวาย 

บงคมลาคุมสิงชองเกรีฏง'เพฎทาน,แลพๅI,วิ^)■)14,คุม'[กบ^ชั้นไปพระ 

ราชทานทำการปลงศพเจุาการากิเรกรกน'!มืฏ^นพรุ^ลำ1^น แล*วินำ 

หลวงผดุงกิจจนนิกร ปลคจีนเมืองนครนายกกราบถวายบงกมลๅกลํบ!ป 

รกษาราชการบ*านเมือง 

โปรดเกลา ๆ ให้พระราชทานผาพรรณนุ่งห่มฅามสมควร แลวพระ 

วิจารณอาวุธ 'นำพระยารฅนเสรเผู้ว่าราชการเมืองรนอง กราบถวายบังคม 

ลากลบออกไปรกษาราชการบ*านเมือง 

จึงดำรสบัวยพระยารฅนเสรฐีว่า หม'นเบัามาบ่อย ดุ แลวดำรสกบ 

พระยารตนเสรฐีต่อใปว่าบังกฤษจะเบัามาขอซาระเวทางอีก เคียวนํ้มา 

ชาระเวอยู่ที่มลีบัน!ม่!ช่ฤๅ พระยารฅนเสรเกราบบังคมทลว่าอยู่เพียงมลีว*น 

แลวโปรดเกบัา ๆพระราซทานสญญาบัฅร ๓ นาย ให้ขุนพิพิธ- 

ราชการเปนหลวงบักษรสมบรูณ เสมืยนฅรากรมพระตำรวจบัง ถือศกคีนา 

๖00 ให้นายสวสคี้ภกดีนายเวรกรมบัง เปนขุนพิพิธราชการ มืตำแหน่ง 

ประจำราชการที่หองซาววำ .ถือศกดิ้นา ๕00. ให้ขุนพีนิจบักษร กรมเขน 

ทองซำย เปนหลวงวธกำแหง ปลดกรมเฃนทองซ'าย ผายพระราชบังบวร 

ถอกึกคีนา ๓00 

แบัวพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ ช'างเผือกชนที ๕ ท้พยา 

ภรณแก่ขุนพีศณแสน {โหมค) ปลดกรมพระตำรวจภูธรชวา ® มงคุฏสยาม 

ซนที่ ๕ วิจิฅราภรณ แก'หลวงโจมพีนาศ (ทอง) ปลดกรมทวนทองชวา ®. 

เวลา ๕ ทุ่มเสด็จขน 



วนทร่ชกาล ๘๕๔๕ วน ๑ ฯ ๕ คํ่า บมโรงย้งเปนตรศก็ ๑๒๕๓ 

วนท ๓ เมษายน ร‘ตน!กสินทรศก ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕) 

1วลา ๕ ทุ่มเติศเสค็จออกขุนนางคามเกย หลวงจินคารกษ์ นำบอก 

ในกรมมหาดไทย ขนอ่านกราบบ‘งกมทล ๖ ฉบ‘บ 

ฉบบ® บอกหลวงวิชิตสรสาฅร ‘ป้าหลวงที่ ๓ เมืองลาวพวน ว่า 

ได้ร‘บหีบศิลาน่าเพลิงร่มรองเทนกรื่องไทยธรรมขั้นไปพระราชทานในการศพ 

พระวิเสศสุรฤทธ็เจ่าเมืองบริกนนิกมเสร็จแลว ๆ)อถวายพระราชกุศล 

ฉบ‘บ ๒ ว่าพระราชทานเหรียญทื่รฦกก‘บโปเกรมในการมหาสมณุตมา 

ภิเศกส่งไปถวายกรมหมื่นประจ‘กษศิลปากมได้ถวายแลิว 

ฉบบ ๓ ว่ากรมหมื่นประจกษศิลปาคม เหนท‘าวดวงคีที่เปนหลาน 

พระวิเสศสุรฤทธิที่ถึงแก่กรรม ๆ)อให้เปนที่พระวิเสศสรฤทธิเจ่าเมืองบริคน 

นิคม ก*บขอหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพอุปชิาดเมืองบริคนนิคม 

ฉบบ ๔ ว่ากรมหมื่นประจ'กษศิลปากม ถึงเมืองนครราชสิหีมา แล 

ออกจากจากเมืองนครราชสิห์มา ถึงหนองคายว'นที่ ๒๔ มกราคม ©๑0 

ฉบบ๕ บอกเมืองฉเชังเซา ๆ)อหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพพระเกรียงไกร 

กระบวนยทธ (เสือ) 

ฉบบ ๖ บอกเมืองพิจิตร ว่าเจที่อธิการวดบางมูลฃอที่ผกพฒเสมๅ 

วดบางมูล กวที่ง ๙ วา ยาว ต® วา 

พระวิจารณอาวุธ นำบอกกรมพระกระลาโหมชนอ่านกรๅอบํวิคมทล 

ฉบบ ต บอกเมืองพทลุง ส่งควอที่ยผู้รที่ยที่หน็มาจากเมืองครง ๑?าน 

กลไ]ไปเมืองฅรที่ 

12)(^๘ 



แลวพระวิจารณอาๅฐ นำพระยาวิชิฅภ่กคีผ้ว่าราชการเมืองไชยา 

กราบถวายบงกมลาฤลบออกไ!]รวิๅ'!■รูาชการนํว่นเมือง จึ่งคำรสควยพระยา 

ไชยา ว่าบีนีฝนเห็นจะคีพระยาไชยา แลวดำรสก่อไปว่าที่เกาะสมุยก็ถูกพยุห์ 

เหมอนกนพึงบอกเขามา แลวก็ไม่ได้บาญชีว่ามากนอยเท่าใคควย เมือง 

นครศรีธรรมราชมนเหลๆจริง (VI 

จึงคำรสสำพระยาศรีว่า ท็าวดวงคีนนถวิก่วมนเขวิมาถึงหนองกาย 

แลวบอกให้ลงมารบสญญาบตรเสีย เพราะบวินเมืองมนว่างเปล่ายิย่เม่มืใคร 

เปนผู้ใหญ่ แลวโปรคเกลา ๆ พระราชทานส'ญญาบวิๅรนายหนึ่ง ให้นายอวบ 

มหาคเล็กเวรสิทธิ บุตรเจาพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เปนหลวงวิเสศภกดี 

ผ้ชว่ยราชกาวเมืองสงขลา ถือศวิไคนา ©000 

เวลา ๕ ทุมเสศเสคจขน 

วไ!ทร็ชกาล ๘๕๔๖ วน ๒ ฯ ๕ คา บมโรงยํงเปนฅรศก ๑๒๕๓ 

ว่นท ๔ เมษายน ร'ตนโกสินทรศกั้ ๑®® (ใ'า.ศ. ๒๔๓๕) 

วไเที่ ๔ ไม่เสด็จออก 

วนทรชกาล ๘๕๔๓) วไเ ๓ฯ ๕ คำ บมโรงยำเปนตรศก ๑๒๕๓ 

วนท้ ๕ เมษายน ร'ตนโกสินทรศกื้ ๑®® (พ.ศ. ๒๔๓๕) 

เวลาบ่าย ๔ โมงเสศเสด็จทรงพระราชยาน แก่เกยพระที่น'งจวิไรกรี 

มหาปราสาท ไปประทบที่พระที่น'งราชกิจวินิจฉํย รไ)สำควยพระบรมวงษา 

นุวงษ์แลฃวิราชการฅามสมควร แลวเสด็จพระราชดำเนินลง เรือพระที่นำ 

สุริยมณทลไปประพาศเกาะสีชำ ประท่บแรมปากนาเจวิพระยาคืนหนึ่ง 
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ค 

กรรมการหอวชิรญาณ 

กระบวนแห่-ในพระราชพิธีทรงผนวช 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เกษาก'นต-หม่อมเจ‘า ๗ องค์ 

กอ ๑. หม่อมเจค์หญิงบรรสานสนิท เทวกล 

๒. หม่อมเจาหญิงนิพาภา กมลาสน์ 

๓. หม่อมเจ’าหญิงผกามาลย์ เกษมศรี 

๔. หม่อมเจ’าชายสฤษดิเดช ชยางกร 

๕. หม่อมเจาชายธำรงวรวฅร นวรำน 

๖. หม่อมเจ’าชายนรสกษณวิบูล จรญโรจน์ 

๗. หม่อมเจาชายจินคารำษ์ สายสนน 

๘, หม่อมราชวงศ์ลคามาลย์ ศิริวงศ์ 

ศ 

คุกใหม่ คุกเก่า-เรื่อง 

เครองราชบรรณาการ-จากเมึองต่าง ๆ 

เรด็องกลนฅน 

,, ฅร้ง่กานู 

๑๐๗ 

๔๗ 

๒๗๖ 

๒๙ 

๓๗ 

๓๗, ๖๙ 

๒) 



เมองฅาน 

,, ไทรบุรี 

,, นครศรีธรรมราช 

,, น่าน 

,, บริกณห์น่คม 

,, ปริฅ 

,, พ'ทลง 

,, เพชรบูรณ์ 

,, มุกดาหาร 

,, ยะลา 

,, ยิหรีง 

,, ระแงะ 

,, ราม'นท์ 

,, สงขลา 

,, สะฅูล 

,, สายบุรี 

,, หนองจิก 

,, หล่มศ'กดี้ 

๘๖, ๏ 0 0, ๑ 0 ๓, ๑ ๒๔ 

๘๖, ๙๖, ๑ 0๒, ๑๒๓, ๑๓๑ 

๑ ๓๗ 

๒๕๖ 

๓๕ 

๘ ๖ 1, ๙๖, ๑ 0 ๓ 

๒๖๖ 

๑๙๓ 

๓๕ 

๘ ๖ , ๑ 0๔, ๑ 0 ๖, ๑๒๔ 

๘๖, ๑ 0 ๔, ๑๒๔ 

๘๖, ๑ 0๕ 

๑๒๓ 

๙๒, ๑00, ๑๗๒ 

๑๒๓ 

๘๖, ๑ 0 ๓ 

๘๖, ๑ 0 0, ๑ 0 ๕, ๑๒๔ 

๖๙ 

ง 

เงินภาษอากร-ของเมืองต่าง ^ ที่นำไปฝากแบงต่เมืฏง[เามืง 

เมืองคีรีร'"^นิคม ๒๗๕ 

เฐป็^เดป็ 



เมืองฅรํง, ปะเหลียน 

,, ฅะกวง!ง 

,, ฅะกวบืา 

,, ถลาง 

,, พ*งงา 

,, ภเก็ฅ 

,, ระนอง 

,, หล*งสวน 

๑๓๐, ๒๖๖ 

๑๙๕ 

๑๗๒, ๑๗๗ 

๒๖๖ 

๒๗๔ 

๑๘๑, ๑๘๕, ๒๔๒, ๒๕๘ 

๑๓๗, ๑๗๙, ๑๘๓ 

๒๗๕ 

ฉ 

จกรพงศภูวนารถ--สมเด็จ ๆ เจ'าพ้าชาย 

ทรงสถาปนาเบนสมเด็จเจ็าพ้า ๆ กรมขุนพิศณุโลกย 

ประชานารถ ๒๐๒ 

จํกรมหาปราสาท-พระที่น"ง 

ตองพายุยอคหก ๑๘๗ 

จํนทรุปราคา บ ร,ศ, ๑๑0 

เจดย์-พระ (บนคอยสุเทพ) 

๑๔๑ 

แผ่นดินไหวยอคห*ก ๑๑๙ 

เจริญผลพูลสวสติ-กรมขุน 

สนพระชนม์ ๒๘๕ 

เจยก-หม่อมเจ*า 

เสด็จไปปลกผี่ที่เมืองตรง ๒๕๒ 

เฐอลึ่(๓ 



ช 
ชลยุทธโยธิน (ริชลิว) -พระยา 

กลไ]จากราชการยุโรป เข'าเผา 

เชยงขวาง-เมือง 

จำนวนพลเมือง 

ไชยพฤกษ์-วด 

ไชยสรนทร (เจียม เทพหศดิน) 

เรื่องมรดก 

ค 

ดนไ]วรนุช-หม่อมเจ'า 

ทรงผนวชสามเณร 

ดวงจกร-น”กองค์ 

เขไเผ้า 

ดนประสิว-ที่เมืองลำปาง 

ดุสิตมทาปราสาท-พระที่น”ง 

ยกยอด 

เดชานุชต (ตนกู ซุยลง)-พระยา 

ได้ร”บของพระราชทานในการผ้งศพ 

๒๗๕ 

๖ ๙ 

๙ ๖ 

๑๒๒ 

๔๗ 

๕๔ 

๒๑๒ 

๑๘๗ 

๑๒๐ 

ต 

ฅะก่วทุ่ง-เมือง 

พระบริสุทธ์โลหภูมินทร์ (กล่อม ณ นอร) ได้เค์บเรูน 

ค่าประเมินนา บื่จออ^ศก และได้ให้ผูกบ'จีนในบชๅค 

สมธิศก ๑๖, ๑๙ 

เอีป็ลิ่๔ 



๔ และไค้ฬั!ฅ^งโปลิศขน 

ตํดสินเครองโต๊ะ-เรื่อง^'๕๕ 

ตกร’านบ็านเรอน สวนไร่นา-เ{เองภเก็ฅ 

ที่ฌื่นของหลวง ©๙๗ 

ตกหน’าว่ดราชบุรณะ ©ด'๕ 

ค 

ถนน-ฅํ้งแฅ่พระตะบอง ถึงศรีโสภณ ๒®0 

ท 

ทรงกริว-เรื่องจครถพระ ที่น"งไม่VIนเสด็จ ๒๒ 

— เรื่องผ้มาเผากอยร"บส"ญญาบตร เขามาน"งทาวแขน ๒0๖ 

- หลวงมหาสิทธิโวหาร (ห่วง อาจารยางกูร) ๒๗๓, ๒๘๓ 

ทรงเที่ยบ-ยศสมเด็จพระพทธโฆหา'®'ใ'?^ เสมอควยยศสมเคจ 

เจ*าพระยา ®'^๙ 

ทรงหล่อ-พระพุทธรูปประจำพระชหพรรษา ๒๗ 

ทองคำทราย-ที่พขรั้ว เมืองลพบุรี ®๒'^ 

ทองพยศ (นาค)-ทาว 

โปรดเกล่า ๆ ให้เบ็'นทที่วสุจริตธำรง ๒'"๗ 

เทศน์มหาชาติ-ที่พระหี่ห่งพวิง®ง^^ 

เ®) ค5ายกา5ล?ะเอยด^''"'‘'^^®“**^*^^***^'^ พร?:แพนธสมเดจฯ กรม 

พระยาดำรงราช"’เภ"’''- 

เส)^ 



นรเทพภกด (?) พระ 

ถึงแก่กรรม 

ม่อยใหญ่-เก่าจอมมารคา 

ถึงแก่กรรม 

นกเรยนไทย-ไปศึกษาต่างประเทศ 

ไปประเทศฝร'งเศส ๗ นาย 

๏) หม่อมเก่าอุปพทธพงษ์ ศรีธวํช 

๒) นายทน บุนนาค-บุฅรพระสุธรรมไมฅรี 

{ทุ้ย บุนนาก) 

๓) นายเจริญ บุณยรฅพนธุ-บุฅรพระสถลร”ฐยาธิบาล 

(ทุ้ย บุณยร*ฅพ”นธ์) 

๔) นายผล บุนนาค-บุฅรพระไพร‘ชพากย์ภํกศึ 

(ทวน บุนนาค) 

๕) นายผาก^®^ -บุฅรหลวงฤทธึ (พค เทพห'ศดิน) 

๖) นายเลอน สุวรรณคิริ-บุฅรหลวงวิสฅรๅร็ชลาน 

(เล็ก สุวรรณศิริ) 

๗) นายเรอง-บุฅรขุนอกษรสมษดิ (รอค) 

ไปประเทศอ”งกฤษ ๘ นาย 

®) หม่อมเจาอุคมดิเรกลาฏ ทวีวงศ์ 

๒) หม่อมเจำชายกลาง ทวีวงศ์ 

(๑) ทถูก คอ นายผาด เนน'นศดน-.'ะยาเทพห่ศดน 



๓) หม่อมราชวงษนพ เสนีวงศ์-บุฅรหม่อมเจาปาน 

เสนีวงศ์ 

๔) หม่อมราชวงษโฅ๊ นพวงศ์-บุฅรหม่อมเจ’าถนอม 

นพวงศ์ 

๕) นายภาศ บนนาก-บุตรพระยาภาสกรวงศ 

(พร บุนนาก) 

๖) นายฉาก สุวรรณทํฅ-บุฅรพระยาอนชิฅชาญไชย 

(พึ่ง สุวรรณทัฅ) 

๗) นายชื่น โชติกเสถียร-บุตรพระยาทิพยโกษา 

(โฅ โชติกเสถียร) 

๘) นายสวสดื้ โชติกเสถียร-บุฅรเจ’าหมื่นเสมอไจราช 

(ทองตี โชติกเสถียร) 

ไปประเทศเยอรมน ๔ นาย 

๑) หม่อมราชวงศ์ใหม่ นพวงศ-บุฅรหม่อมเจาถนอม 

นพวงศ์ 

๒) นายเพึ่ม ศกุนะสิงห์-บุฅรพระยาไชยวิชิต 

(สิงโฅ ศกนะสิงห์) 

๓) นายท'ง^-บฅรพระยาทิพยโกษา (โต โชติกเสถยร) 

๔) นายวิน -บุฅรหลวงสุนทรภูเบศร์ (?) 

นาคหลวง-ที่ทรงผนวชไนบี ร-®®® 

นํ้าฝน, นาท่า-รายงานของเมืองค่ารๆ (บี ร-^’ ®®®) 

เมืองกรงเก่า ®๓. ๖'^- ‘^®-’ ®^0’ ®'^®'. 

,, กาญจนบุรี -   — -- --- 

(•) ทถก คอ นายท* โชตกเสถย! —ทขฅ- 

๒๔ 



เมองฉเชงเทรา ๖๘ 

,, เชียงใหม่ ๒0๘ 

,, ไชยา ๑๗๗ 

,, ไชยนาท ๑๕๙ 

,, ฅราค ’ ๘๕ 

,, นครนายก ๑๒๔, ๑๗๗ 

,, นกรสวรรค ๘0, ๒๑๔ 

,, นนทบุรี ๘๕ 

,, ประทุมธานี ๒๑๒ 

,, ปราจิณบุรี ๖๗ 

,, พิจิตร ๑๗๖ 

,, พิไชย ๑๑๙, ๑๗๖ 

,, เพชรบุ? ๘๓ 

,, ระยอง ๘๕ 

,, ราชบุรี ๑๓๓, ๒๑๒ 

,, ลพบุรี ๗๖, ๗๘, ๘๔, ๑๓๒ 

,, สมุทปราการ ๘๕ 

,, สมทสงคราม ๘๔ 

,, สระบุรี ๗๘, ๘๐, ๒๑๑ 

,, สรรคบุรี ๘๑, ๘๔, ๑๓๒, ๑๗๖ 

,, สิงห์บุรี 

,, สุโขท'ย 

๗๘ 

๑๑๙ 

,, สุพรรณบุรี ๖๘, ๑๒๘ 

129^๘ 



เมืองอ่างทอง ๓๓, ๘๔ 

,, อินทบรี ๘0, ๘๔, ๑๗๖ 

,, อุไทยธานี ๑๑๙ 

,, อุบล 

นิเวศธรรมประวติ-วค 

๒๐๘ 

ขยายภูมสถานเพมเตม 

เนอง สนทวงศ-เจ'าจอมมารคา หม่อมราชวงศหญิง 

๒๕๓ 

เรื่องศพ 
9^ /=1 /ะ1 ^ 9/ ^ 

๒๓๔ 

องการบรรจุทอนุสาวรย่วคราชบพธ ๒๘๒ 

ข 

บริพํฅรสุขมพ่นธุ-สมเด็จ ฯ เจ'าพ้า 

ทรงสถาปนาเบนสมเด็จเจ'าพ่า ๆ กรมขุนมไหสุริยสงขลา ๒0® 

บ่ออํษถูางค็๋ ๒๔๗ 

บ่ณฑรวรรณวโรภาศ-พระองค์เจ'าหเขิง 

พระศพพระราชทานเพลิงทีวํดเทพศิรินทร ๒๒๘ 

แบลูน 

เสด็จไปทอคพระเนตรแบลูนที่พระที่น"รไชยชุมพล ®๖๖ 

ป 

ปฐมเจดย์ 

เรื่องพลบพลาที่พระป5มเจตีย ๒®'’ ๘๓ 

สมเด็จ ๆ เจาพ่ามหาวชิรุแเหิศ เสด็จไปพระราชทานพระกเน 

ว'คพระป^มเจคีย์ ๓๐ 

1ซิ0ลิ่ลิ่ 



ประจ'กษ็๋ศิลปาคม-กรมหมื่น 

เสด็จขนไปจ่ดราชการ ณ หำเมืองลาวพวน^*^ ๖๒. ๗๙. ๘๔ 

เสด็จไปถึงนครราชสีมา-หนองคาย ๒๘๘ 

รายนามผู้ฅามเสด็จ ๖๒ 

ประทุมธาน-เมือง 

พระยาพิทำษ์ทวยหาญ ส่งเงินค่ารางวดนา ®๔ 

ปวเรศวริยาลงกรณ์-กรมพระ 

ทรงรบมหาสมณุฅฅมาภิเศก เบ็นกรมสมเด็จพระ 

ปวเรศวริยาลงกรณ์ @๕๒, ๑๕๕ 

บตร-ฅนกู 

ปราจิณบุริ-เมือง 

เรืองตำหนำประท'บแรมของกรมหลวงพิชิฅ ๆ ๑55/๑ 

โปรดเกลา ฯ-ให้เจาพนกงานคุมโกษ^ขนไปทำการปลงศพ 

เจำคาราคิเรกรำน์ 12)55’๗ 

-ให้ซอชำงพลายสำหรบกนจบชำงโขลงที่พะ!,นียอ 

-ให้พ้องไปยำพระยามนตรี [สุริยวงศ] เรื่องสมิง ๒ นาย 

ยืนเผาผิคตำแหน่ง 

-ให้สมเด็จเจำพ้า ๆ กรมพระภาณุพนธวงศ์วรเอช เบน 

ผู้บญชาการกรมยุทธนาธิการ 

ฝนตกพายุจ'ด-เรื่อง 

พดยอดพระทนงจกรมหาปราสาพ'];)ล^ ลกแกวยอดพระศรีรืตน 

เจดีย์พลดฅก และยอดเจดีย์ที่วคพระเชอพนพำ 

(๑) /เำฟ้องลา;พวน คอเมองอุด,, ขอมแก่น, นค5พนน่^ สกลนค5, ,ลย, ท,,องคาย. 

๓00 



ฝรงทเขามาทางเมองนครจำปาศกด-โปรค!ห้ต7วจหีบสี่งของ ๒® 

'ฬ 

พระเจ็านครเชยงใทม่ 

จะลงมาเผา ขอให้เจำพระยาพลเทพ (พุ่ม ศรีไชยนต์) ขั้นไป 

รกษาราชการบ็านเมือง ๗๕ 

พระพุทธชนศรื-วิดบวรนิเวศน์ 

เสด็จไปบี่ดทองพระพ”กฅร์ ®@๘ 

พระพทธรป 6 องค์-ในวิหารว”ศพระพุทธไสยาสน์ (ว'ศพระนอน 

จ”กรศรี) เมืองสิงหบุรี ๙๒ 

พระราชกระแส-เรื่องพระยาอนุร”กษ์ราชมณเฑียร ทำผิศ ๘๙, ๙๓ 

พระราชกระแส-เรื่องหำเมืองบอกมาขอข*าหลวงไปชำระความ ®๘® 

พระราชกระแส พระราชดำร-เรื่องเทศน์มหาชาติ ®๖๕ 

พระราชดำร'สถาม พระยาวุฒิการบด-เรื่องตํ้งสมเด็จ 

พระราชาคณะผู้ใหญ่ 

พระราชทานเครื่องขมาศพ-พระยาเศชานุชิค (ฅนกู ซุยลง) ®๒0 

พระราชทานเครื่องยศ-แก่ เจ*าราชภากินย ®๕ 

-แก่ เจ่าอุปราชเมืองเกิน ๒0 

พระราชทานเศรื่องราชอิศรยาภร^-" 

มหาสราภรณ์ (ป.ม.) แก่ พระองคเจาไชย‘แคมงคส ® 

จลวราภรณ์ (ท.ช.) แก' พระยามหาอำมาตย์ 

(หร่น ศรีเพ็ญ) ๒๕๕ 

วิลฟิราภรณ (ท.ม.) แก พระยาศรวงศา เมองหสมศกต ®๒๖ 
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น้ภาภรณ์ (ฅ.ช.) แก่ พระยาราชเสนา (ทด ไกรฤกษ) ต๓๓ 

ภูษนาภรณ์ (จ.ช.) แก่ หลวงสิทธยานุการ (จุ้ย) ®๘๙ 

ทิพยาภรณ์ (บ.ช.) แก่ หลวงโจมพินาศ (ทอง) ๒๘๙ 

,, แก่ ขุนพิศณุแสน (โหมค) ๒๘๗ 

ป^มจุลจอมเกลทิ แก่ สมเด็จ ๆ เจทิพาบริพฅรสุขุมพนธุ ๑๔๓ 

,, แก่ สมเด็จ ฯ เจทิพิาสมมติวงษวโรทย ๑๔๓ 

,, แก'สมเด็จฯเจทิพาจกรพงษภูวนารถ ๑๔๓ 

,, แก่ พระเจทิลกยาเธอ เจทิพ้ายุคลทิฆ่มพร ๑๔๓ 

ทุติยจุลจอมเกลา แก่ พระองค์เจทิจรญโรจน์เรืองศรี ๑๔๓ 

,, แก่ พระยานรินทรราชเสนี (ชน)^๑๔๓ 

,, แก่ พระยามหาโยธา (นกแกว คชเสนี) ๑๔๓ 

,, แก่ พระยาเทเวศรวงศวิวฒน์ 

(ม.ร.ว. หลาน กเยชร) ๒๘๓ 

ฅติยจุลจอมเกลา แก่ หม่อมเจาอำพร นวร”ติน ๑๔ 

,, แก่ พระมหาสงคราม (บุญ รตโนบล) ๑๔๓ 

,, แก่ หลวงมหาสิทธิโวหาร (ห่วง อาจุาร- 

ยางกูร) ๑๔๓ 

,, แก' พระวิชิตสงคราม (ชุ่ม) 

,, แก่ พระอภโ)พิทกษ์ (ชุ่ม อภโวงศ) ,3๕๕ 

ดุษฎีมาลา แก่ นายพินิจราชกๅว (เชย) 

พระราชทานเงิณดอนเบยเลยง-แห่ เจทิหฎีนเสมอ!จุวาช 

(ทองดี โชติกเสถียร) ๑0๑ 

(.) ทํ่ถก คอ พระยามรนท55าช(สธิ (ย้^ บนยารชุน)-■พระยาเทพอ,ชุน. ' 
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แก่ หลวงนริศราชกิจ (สาย 

โชติกเสถียร) ๑0® 

แก' ขุนสมุทโคจร (นุ่ม ไชยโกมล) ๑๐® 

พระราชทานโตะทอง กาทอง-แก่ พระประสิทธศํลยการ 

(สอาค สิงหเสนี) ๒๕๓ 

พระราชทานดุมลงยานำเงน-แก่ เจก่อนนฅวรฤทธิเคช ๖๕ 

พระราชทานเทยนข็นไปบูชาพระพุทธบาท ๖๕ 

พระราชทานพุ่มธูปเทยนไปถวายพระวคเสาธงทอง วดกระวิศราราม 

ว*ดมณีชลขนธ์ ม.ลพบรี ๖๕ 

พระราชทานพระไชยวฒน์ทองคำ-แก่ พระองค์เจก่วก่มนานุวงษ์ ๖๔ 

,, แก่ พระองค์เจก่ไชยนฅมงคล ๖๔ 

?'เระราชทานสมณศกดี-วนที่ ๒๘ เมษายน ร,ศ, ๑๑0 

พระมหากนฅสาโร ป. ๔ เบ็นพระพรหมเทพาจารย์ ๑๗ 

พระมหาญาณ ป. ๓ เบนพระญาณวิริยะ ๑๗ 

พระใบฎีกากถีน เบ็นพระครูวินิจฉยพุทธบ*ญญฅ ๑๗ 

พระสมุห์ภ เบ็'นพระครูวิบูลย์เมธาจาริย์ ๑๗ 

เจก่อธิการเงิน เบนพระครูบญญาคธาวุธ ๑๗ 

เจก่อธิการเปรียบ เบนพระกรูอธิมุฅสยามรฏี ๑๗ 

เจก่อธิการเฅยง เบนพระกรูศลว*ฅ์รอุคม ๑๗ 

เจก่อธิการคก เบนพระครูพนมนิวาศ ๑๗ 

เจก่อธิการอย่ เบ็๋นพระครูวินโ)สาสน์โกศล ๑๗ 

เจก่อธิการพรม เบื่นพระครูมงคลคุณาธาร ๑๗ 

เจก่อธิการแบด เบนพระครศลสารโส/!ณ ๑๗ 
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เฑ้อธิการเพอย เบ็๋นพระกรูธรรมวินยานุยุฅ ®๗ 

เจิาอธิการหน เบ็นพระครูพุทธพรีนประกาศ ®๘ 

เจ่าอธิการภูมี เบ็่นพระครูชิโนวาทธำรง ®๘ 

เจ่าอธิการจุนลา เบ็่นพระครูเอกุฅฅสฅาธิคุณ ®๘ 

เจ่าอธิการคิษา เบ็่นพระครอดุลยศีลพรฅ ®๘ 

เจ่าอธิการพุทรา เบื่นพระกรจิฅตวิใสธนารีารย์ ด๘ 

เรี'าอธิการเกษ เบนพระกรูญาณวิสุทธิคุณ ®๘ 

เจ่าอธิการบาหลกคำ เบี่นพระครูสพรรณภูมิคณารีาริย์ ๑๘ 

เรีาอธิการสอน เบ็'นพระครกาญรีนสำกาศ ๑๘ 

เรีาอธิการภิลา เบ็'นพระครูมหาสารธรรมธร ๑๘ 

เจาอธิการแสง เบึนพระครูวิเวคธรรมปฏิบ“ฅ ๑๘ 

พระราชทานสมณศํกด-วนที่ ๑๕ พฤศจิกายน ร,ค, ๑๑0 

พระครูพุทธมนฅปรีชา เบ็'นพระเขมาภิมุชธรรม ๑๔๑ 

พระราชทานสมณศกติ-วนที่ ๒๗ พฤศจิกายน ร,ศ, ๑๑0 

กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ เบึนกรมสมเถ็รีพระปๅเรศ 

วริยาลงกรณ์ ๑๔๔ 

พระราชทานสมณศักด-วนที่ ๒0 มีนาคม ร,ศ, ๑๑0 

สมเด็รีพระพุทธโฆษารีาริย์ (สา ปสสเทโว) 

เบนสมเด็รีพระอริยวงษาคฅญาณ 

พระธรรมวโรดม (แดง สลววิาฒโน) เบนสมเด็จุพระวำเรำๅที่ ๒๗๑ 

พระธรรมโฅรโลการีาริย์ (แสง บญญาทีโป) 

เบนพระธรรมวโรดม เ^^^ 
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พระโพธิวงษาจาริย ({^ทฐ ธ'มมสิริ) 

เบ็นพระธรรมไฅรโลกาจาริย์ ๒๗๒ 

พระวรญาณมุนี (เส็ง) เบ็๋นพระโพธิวงษาจาริย์ ๒๗๒ 

พระอมรโมล (?) เพี่มอิศริยยศแลนิฅยภ่ฅร ๒๗๒ 

พระเมธาธรรมรส (?) ,, 1530,๒ 

พระมหาสาท ป. ๓ เบี่นพระธรรมปห”งษนาจาริย์ ๒๗๒ 

พระครูปลดสมพิพฒนสฅาจาริย เบึนพระวิเชียรกระวี ๒๗๒ 

พระครูคหาปณานุกิจ (?) เบนพระธรรมวิโรจน์ ๒๗๓ 

พระครูวรปรีชาญาณ (?) เบ็'นพระธรรมธราจาริย์ ๒๗๓ 

พระครูราชส่งวร (?) เบ็เนพระอริยะธ”ชชะ ๒๗๓ 

พระครูวิไนยกิจการี (?) เบ็'นพระวิไนยกิจการีเถระ ๒๗๓ 

พระครูมหาสิทธิการ (?) เบ็'นพระสนิทสมณคุณ ๒๗๓ 

พระสมุห์เนตร เบ็เนพระครูธรรมาภินนท์ ๒๗๓ 

พระสมุห์สวน เบ็่นพระครูธรรมสารโสภณ ๒๗๓ 

พระอาจาริย์โหมด - - เบ็่นพระครูวิไนยส”งวร ๒๗๓ 

พระราชทานลโญญาบิตร-ว'นที่ ๒๓ เมษายน ร,ศ, ®®0 

ท์าวข”ฅฅิยเมืองสห”สขนธ เบ่นพระประชาชนบาล ๑๓ 

พระราชทานส'ญญาบิตร-ว'นที่ ๒๕ เมษายน ร,ศ, ®®0 

พระประเทศอุไทยทิศ (?) เบ็นพระยานุภาพไฅรภพ ®๕ 

พระสยามสีมานุร”กษ์ (ชุ่ม) เบ็นพระวิชิตสงคราม ด๕ 

หลวงจ่าเมือง (?) เบนพระพยุหาภบาล ©๕ 
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พระราชทานสํญญามฅร-วํนที่ ©๕ กรกฎาคม ร,ศ, ©๑0 

พระชลยทธโยธิน (ริชลิว) เบ็๋นพระยาชลยุทธโยธิน ๒๖ 

พระราชทานสํญญาบํตร-วนที่ ๓ กนยายน ร,ศ, ©๑0 

พระยาอนุรกษ์ราชมณเฑียร (เผือก เศวตนนทน์) 

เบ็'นพระยามหานิเวศนานุร'กษ์ ๓0 

จมื่นจงภ'กคีองค์ (คิริ เอมคิริ) เบ็'นพระยาอนร'กษ์ราชมณเฑียร ๓0 

จ่ายง (สอน) เบ็่นจมื่นจงภ”กคีองค์ ๓๐ 

หลวงสวามิภ่กดภวนารถ (เกียฮึน ฅณฑเศรษ!') 

เบนพระพิบูลย์พ”ฌนากร ๓0 

พระราชทานสญญาบ่ตร-ว”นที' ๕ ก่นยายน ร,ศ, ๑๑0 

พระยาคำรงค์ราชพลข'นธ์ (นกแก"ว คชเสนี) 

เบ็'นพระยามหาโยธา ๓๔ 

หลวงสาฅราธิกรณ์ฤทธี้ (สอาค สิงหเสนี) 

เบ็'นพระประสิทธื้ศ"ลยการ ๓๔ 

นายเหลยม บุนนาก-บุฅรเจ่าพระยาสุรวงศ (วร บนนาก) 

เบ็'นหลวงอนุม*ฅิมนกิจ ๓๔ 

พระราชทานสํญญาบ่ตร-ว'นที’ ๖ กกีนยายน ร,ศ, ๑๑0 

นายสิทธ ณ นคร-บุตรพระยาเสนานุชิฅ (นช ณ นศร) 

เบ็'นพระนรเทพภทีๅตี ๓(เ; 

นายพลอย ณ นคร-บุตรพระยาเสนานุชิฅ (นช ณ นศร) 

เบ็นพระพลพยหสงคราม ๓(เ; 
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๓๕ หลวงภกดีสมบํฅ (?) เบ็่นหลวงโภคาพิพฌน์ 

ราชวงศ์ (?) เมืองสกล เบ็๋นอุป!เาด ๓๕ 

ราชบุฅร (?) เมืองสกล เบ็่นราชวงศ์ ๓๕ 

ทิาวสริย (?) เมืองสว่างแดนดิน เบึนพระสิทธิศกคื้ประสิทธ ๓๕ 

ท"าววรบฅร (?) เมืองวานรนิวาศ เบ็'นพระประชาราษฎร์รกษา ๓๕ 

พระราชทานสํญญาบ่ฅร-วนที่ ๗ กันยายน ร,ศ, ©๑0 

ท"าวบุญเรือง เมืองภเขียว เบนราชวงศ์ ๔0 

พระราชทานสํญญาบตร-วนที่ ®๖ กันยายน ร,ศ, ©๑0 

นายต่วน อาจาริย์ เบ็่นขนบำเหนจวรญาณ ๕๒ 

นายจน ,, เบ็'นขุนบรรหารวรอรรถ ๕๒ 

นาย!จ เบ็่นหลวงศาวคณฆราณ‘ฅถ์ ๕๓ 

นายฉฅร (วิสทธิสมาจาริย์) เบ็๋นขุนวิสุทธิกัณฑาจาริย์ ๕๓ 

พระราชทานสัญญาบฅร-วนที่ ๒๔ กันยายน ร,ศ, ©®0 

พระยาสนทรบรื (โฅ โชติกเสถียร) เบ็นพระยาทิพยโกษา ๖® 

หลวงพินิจวิร’ชกิจ (แดง) เบนพระ ไพรชพากย์ภกคี ๖ ® 

หมื่นวิเสศอ’กษร (อิน) เบ่นหลวงพินิจวิรชกิจ ๖® 

นายหนา บุนนาก-บุดรพระยาวิชยาธิบคี (หวาด บุนนาค) 

เบนหลวงอุดมภกดี ๖๒ 

นายเสศติโนซาเวีย-บดร ม. หลุยซาเวีย 

เบื่นหลวงจำนงดิ1การ ๖๒ 
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พระราชทานสํญญา!]‘ตรู-ๅนที่ ๒๖ กินยายน ร,ศ, ๑๑0 

ขุนโอวาทวรกิจ (แก่น โอวาทสาร) เบ็๋นหลวงโอวาทวรกิจ 

นายสิงหโฅ อาจาริย์ เบ็๋นขุนบำนาญวรว"จน์ ๖๖ 

นายโฅ ป. เบื่นขุนศรีธรรมภาณ, ๖๖ 

พระราชทานสญญาบตรู-ว*นที่ ๒๗ กินยายน ร,ศ, ๑๑0 

ขุนพินิจจ*ย (อยู่) เบ็นหลวงภิรมย์โกษา ๖๙ 

นายฅื่ง ศกุนะสิงห์-บุฅรพระยาไชยวิชิต (สิงโต ศกนะสิงห์) 

เบี่นหลวงสมคสโมสร ๖๙ 

พระราชทานสัญญาบ่ตรู-ว*นที่ ๔ ตุลาคม ร,ศ, ๑๑0 

นายอุ่น^®^ -บุฅรพระมหาราชครู (อาจ ครกล) 

เบื่นหลวงราชมุนี ๗๗ 

หมื่นเทพบรรทม (?) เบ็'นขุนศรีราชอาสน์ ๗๗ 

พระนราบริรกษ์ (?) เบ็๋นพระศรีสิทธสงคราม ๗๗ 

ทาวอินทตุมาร (?) เมืองอฅบื'อ เบ็๋นราชบฅร 55/๗ 

ทาววรบุฅร (?) เมืองยโสธร เบ็'นราชบุตร 55/๗ 

ทาวจนศรสุลาศ (?) เบ็่นหลวงวรราช ๗55) 

ทำวไชยบุตร (?) เมืองสุวรรณภูมิ เบ็๋นหลวงสัตนๅงษา ๗๗ 

ราชบุตร (?) เมองมุกดาหาร เบ้นพระจนทรเทพ- 

สุริยวงษา 55/๗ 

ราชบุตร (?) เมืองเกษตรวิไสย เบ็๋นพระศรีเกษตรวิไสย 55/๗ 

อุปสาด (?) เมืองสาลว*น เบ็นพระเอกราชา 55/๗ 

(๑) ทถูก คอ นายอม ครุกล—พระมนาราญครพิธ. 
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(ซิ)®0 ทระราชทานสญญาบฅร-ๅน,ที่ 5(1 ตุลาคม ร,ศ, 

พระพิพากษานานาประเทศกิจุ (?) เบ็่นพระจํกรปาณี ๘๘ 

นายสาย โชติกเสถียร-บุศรพระยาโชฎึกราชเสรเ 

(เถียร โชติกเสถียร) เบ็นหลวงนริศราชกิจ ๘๘ 

นายนุ่ม ไชยโกมล เบ็'นขนสมุทโคจร ๘๘ 

นายมานิฅร*"^ยา (เอม) เบนขนนภาภาคภ่ฅติการ ๘๘ 

พระราชทานสโนูญาบ่ฅร-วนที่ ®® ตุลาคม ร,ศ, ®®0 

หลวงเสนาภ'กคี (ไทย) เบ็'นพระมนฅรีพจนกิจ ๙๓ 

พระราชทานสํญญาบ่ฅร-วนที่ ©๓ ตุลาคม ร,ศ, ๑®0 

หลวงประชาคดีกิจ (แช่ม บนนาค) เบนพระประชาคดีกิจ ๙๙ 

พระราชทานสํญญาบตร-วนที่ ©๙ ตุลาคม ร,ศ, ©@0 

จมื่นร”ฅโกษา (จ'น) เบ็เนพระศภร”ฅกาสายานุกิจ ©0๙ 

นายเจริญสมบฅ (?) เบ็นจมื่นวิสูฅรสมบฅ ©๐๙ 

นายพิศาลภ”กดี (ชม ชมเสวี) เบึนขนพิ (นิ) พ”ทธราชกิจ ©๐๙ 

ขุนบ”นเลงบ*นฤๅศ่พท์ (ม.ร.ว. แถม) เบนขุนสกลมณเฑียร ©๐๙ 

พระราชทานส'ญญาบ'ตร-ว”นที่ ©๓ พฤศจิกายน ร,ศ, ©๑๐ 

หลวงโกษากรวิจารณ์ (ติศ) เบ่นพระราชธนพิทกษ ©๓๙ 

ขนประมาณมาศก (ฉาย) เม่นพระไชยยศสมบติ ©๔๐ 

หมื่นร”กษาพยหพล (กลี่น) เบนหลวงมหิศราชบรรณาการ ๑๔๐ 

ขนวิเสศเสนี (?) เบนหลวงประมาณมาศก ๑๔๐ 

นายพรอม ไกรฤกษ์ เม่นขุนเยาวราชธนารกษ ๑๔๐ 

พไแทพภ”กดี (แจ่ม) เม่นขุนราชพลีรกษ์ ๑๔0 

๓0^ 



พระราชทานสํญญาบตร-วนที่ @๗ พฤศจิ?าๅยน ร,ศ, ®®0 

ขุนเสพสุภา (สว่าง) เบนหลวงธนสารสุทธาร”กษ์ ®๔๕ 

ขุนวิเสศสมบฅ (?) เบนขุนวิเสศสมบต ๑๔๕ 

หมืนชำนาญอิกษร (ชื่น วฒาทิฅย์) เบนขุนราชพ’ศถุพิทธภาร ๑๔๕ 

ขุนขจรบุรี (เกลื่อน ช’ยนาม) เบี่นขุนไผทไทยพิท'กษ์ ๑๔๕ 

พระราชทานสญญาบตร-ว'นที่ ๑ ธ’นวากม ร,ศ, ๑๑0 

หลวงศิวาจาริย์ (รุ่ง ร’งสิพราหมณกุล) เบนพระกรอ’ษฎาจาริย์ ๑๖๐ 

นายฉำ-มหาดเล็ก เบ็'นขุนชลาไลยไกยกล ๑๖0 

นายควรรู้อฅถ (สี) เบี่นหลวงเสนาภ'กดี ๑๖๐ 

หลวงผลาญสะเทือน (ลำภ) เบนพระประสิทธสรจ’กร ๑๖๐ 

หมีนภาชนานุสนธิ (จ่าง) เบ็นจมื่นราชภ’ณฑาร’กษ์ ๑๖® 

ขุนสิทธิสงหาร (สวาศ) เบนขุนแผลงสะทืาน ๑๖© 

นายบุก-บุตรพระบ’นฦๅสิงหนาท (?) 

เบ็นหลวงผลาญสะเที่อน ๑๖© 

นายแขก-บุตรหลวงแผลงสะทำน (?) เบ็'นขุนสิทธิสำหาร ©๖© 

นายเจริญ เบ็'นขุนฤทธพลไชย ๑๖©, 

นายเกียง เบ็'นขุนไกรตรวจพล ๑^©, 

หมื่นมณเฑียรพิทเกษ์ (ชม สุนทรารชน) เบนหลวงเสทืพิท™ ©๖๑ 

พระราชทานสญญาบ่ตร-ว’นที่ ๒๑ ธ’นวาคม ร,ค, ©๑0 

นายฤทธภ’กคี (ชิน ไชยภ’ฎ) เบ็๋นจ่าหาญยทธกิจุ) 

จ่าแล่นผจญผลาญ (?) เบนหลวงพลไชย ©,^^ 

หมื่นนราพิทกษ์ (?) เบ็นหลวงพิทนัาทื!ยธิ ©,^^ 

๓๑0 



พระราชทานสญญาบฅร-วนที่ ๔ มกราคม ร,ศ, ๑๑0 

จมืนประธานมณเฑียร(แขก อิศรภ่กดี) เบนพระสำเท็สมบ้ฅิ ©๙© 

จ่าหาวยุทธการ (พร จาวจินคา) เบ็นพระศิริไอสวรรย์ ©๙® 

จ่าชำนาญท่วคำว (อยู่) เบนหลวงโกษากรวิจารณ์ ๑๙® 

พระราชทานสญญาบ่ตร-ว“นที่ ๒๐ มกราคม ร,ศ, ๑®0 

นายเอิบ บุรานนท์-บุฅรพระยาวิเศษโภชนา (จีน บุรานนท์) 

เบ็๋นนายบรรจงสารวินิจ ๒0๗ 

นายนาค สถานว”ฅ-บุตรพระยาวิชิฅชลธี (ยำ สถานว”ต) 

เบ็๋นนายประสิทธื้วรรณล”กษณ์ ๒0๗ 

หมื่นรจนานิมิตร (แฉ่ง) เบนชุนปฏิภาณพิจิตร ๒0๗ 

หมื่นบวรลิขิต (สิทธ) เบ็่นชุนพิพิธอ”กษรพรรณ ๒๐๗ 

ชนรจนาอาสน์ (เชย) เบ็นชุนพิพิธมณเฑียร ๒0๗ 

พระราชทานส'ญญาบ่ตร-ว”นที่ ๒๒ มกราคม ร,ศ, ๑®0 

หลวงพิศณเสนี (ทองอยู่) เบ็่นพระราชมานู ๒๑0 

นายกล่อมการเวก (?) เบนหลวงพิศณุเสนี ๒๑๐ 

ชุนวิเสศ (ปาน ร”ตนปาน) เบนพ”นทอง ๒๑๐ 

ราชวงศ (?) เมืองโพนพิไสย เบึนอุปอาค ๒®๐ 

พระราชทานส่ญญาบ'ตร-ว”นที่ ๒๓ มกราคม ร,ศ, ๑๑๐ 

นายอิน มหม”ค-บุตรพระกลยาณภกศี (ยุสุป มหมต) 

เบ็๋นหลวงทิพยธารา ๒®๓ 

นายเปลี่ยน-หลานพระกลยาณภกตี (ยุสุบ่ มหมค) 

เบี่นหลวงสุนทรวารี ๒®'" 

ส 



พระราชทานสญญาบฅร-วนที ๒๔ มกราคม ร,ศ, ส®0 

ขุนนเรนทรภกคี (ช'ม) เบ็่นหลวงศรีมหาราชา ๒® ๕ 

หมืนชำนาญชลสินธุ (?) เบ็่นขุนนเรนทรภ'กดี ๒® ๕ 

พระราชทานสัญญาบตร-วนที่ ๒๕ มกราคม ร,ศ, ส®0 

นายสรวง เบนขนสรพลเรืองเดช ๒® ๗ 

พระราชทานสัญญาบตร-วนที่ ๓ มนาคม ร,ศ, ©00 

หลวงแพ่ง (?) เบ็่นหลวงสุนทรภ'กคี ๒๔๗ 

พระราชทานสัญญาบ'ตร-วนที่ ๔ มีนาคม ร,ศ, ๑® ๐ 

นายโล๊ะ โลหนาม เบนขุนยนโยควิชาชาญ ๒๔๙ 

สมิงไชยชาญศึก (?) เบ็'นหลวงปราบทวายสญ ๒๕ ๐ 

สมิงจำนงภูบาล (?) เบ็่นหลวงไกรสรเดช ๒๕๐ 

พระราชทานสัญญาบตร-วนที่ ๗ ที่นากม ว,ก, ๑๑0 

พระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย อภิยวงศ) 

เบ็นเจาพระยาคทาธรธวณินทร์ ๒๕ 

พระราชทานสัญญาบฅร-วนที่ ๑๑ ที่นาคม ร,ก, ๑๑0 

หลวงวิจารณ์จีนประเทศ (หร่น) 

เบ็นหลวงผดุงกิจจีนวิจารณ์ ๒-30 

พระราชทานสญญาบํตร-วนที' ๑๘ ที่นากม ร,ศ, ๑๑0 

จที่นสมุหพิมาน (คน อ1)รานนท์) 

เบ็นพระศกดา (ภิ) เดชวรดุทธ ๒๖5^ 

ขุนบำรุงโยธา (ทีม) เบ็๋นหลวงภ'กคีชุมพล ๒๖5^ 

ขุนภกดภิรมย (ทองคำ กนิษ,ฐานนท) เบนขุนวิเสกเสนี ๒๖55, 

สมิงเทวชำนาญ (?) เบีนสมิงนราเดช 12)๖๙ 

๓๑Iดุป็ 



พระราชทานสํญญาบํตร-านที่ ๒0 มีนาคม ร,ศ, ®®0 

พระอินทราธิบาล (เจริญ เศวฅนนทน) 

เบ็นพระอินทรเดชะ ๒๙๓ 

พระราชทานสํญญาบ'ฅร-วนที่ ๒๕ มีนาคม ร,ศ, ๑®๐ 

นิเงาะ เบึนพระยาภูผาภ'กดี ๒๗๘ 

ฅนท-บฅรอ เบ็่นพระพิท'กษ์ประชาราษฎร์ ๒๙๘ 

ตนกู-จี เบนพระอำนาจอำนวยกิจ ๒๗๘ 

หลาย-จีน เบนหลวงประธานจีนนิกร ๒๗๘ 

พระราชทานสิญญาบ‘ตร-วนที่ ๓ เมษายน ร,ศ, ®®® 

นายอวบ ณ สงขลา-บุตรเจ*าพระยาวิเชียร (เม่น ณ สงขลา) 

เบ็๋นหลวงวิเสศสิกดี ๒๘๙ 

พระราชทานหบทอง-แก่เจ่าพระยามุขมนตรี (เกษ สิงหเสนิ) ๒๕๕ 

-แก่พระยามนฅรีสุริยวงศ (ชุ่ม บุนนาค) ๒๕๕ 

-แก่พระยามหาอำมาตย์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ) ๒๖0 

พระราชพิธี-มหาสมณุตฅมาภิเศก-คูที่มหาสมเนุฅตมาภิเศก 

พระราชมติ-เรื่องสมณศ่กด ตำแหน่ง พระไตรรตนวงษ์ กไ] 

พระไฅรสรณธช ๏ ๖ 0 

พระราชวิง-ที่เมืองราชบุรี ๕๒ 

พลเทพ (พุ่ม ศรีไชย'นต์)-เจ่าพร ะยา 

ขนไปจ'ดราชการ เมืองเชียงใหม่ ๑๗๘ 

พลพยุหสงคราม (กลน ณ นกร)-พระ 

ถึงแก'กรรม '- ๓ 

๓๑ถา 



๒๙, ๘๓ พลบพลา-ทีพระ!]^ม!,จุคีย 

พทธสมา-ขอผก 

ท ม. กรุงเก่า 

วํคบิานนาว่น 

ท ม. กำแพงเพ็ชร์ 

วดทุ่งสวน 

วคบาง, วดบ่อถา 

ท ม. จํมทบุร 

วครฅนศรี 

ท ม. ณชิงเทรา 

ว’ดบุญทนจนดีศรทธาราม 

ว’คหนองแหม 

ท ม. ตาก 

วดมขอำพวน 
4 ' 4 
ท ม. นครราชสมา 

ว่คจอก 

วดบกธงไชย 

วคไร่โคก 

ท ม. นครสวรรค์ 

ว่คช่องลม 

ว’ดเนินขเหล็ก 

ว'ดเนินมะขามเตย 

๓ 

๘๗ 

๑ ๙๔ 

๕ 

๑ ๙๔ 

๑ ๙๔ 

๒๔๖ 

๒๘ 

๒๘ 

๒๘ 

๑ ๙๔ 

๑๙๔ 

(70(3)0^ 

๑๙๔ 



ท ม. ประทุมธาน 

วคฉาง ๔ 

ท ม. พรหมทุร 
๐' /21 

วดบางนาเชยว 

ท ม. พิจิตร 

๙๙ 

วํคคงกลาง ๒๐๙ 

ว'ดบางมูล 
(I/ 

๒๘๘ 

วคบานทนง 

ท ม. มโนรมย์ 

๑๘๕ 

วดโคกสุทธาวาศ 

ท ม. ลพบุรื 

๑ 0 ๐ 

วคมะปรางหวาน ๙๒ 

วคหนองแซง 

ท ม. สงขลา 

วคแม่เบย 

ท ม. สระบุรื 

๙๒ 

๓ ๑ 

ว'ดกีรีไกรลาศ ๘๗ 

วดหนองนกชุม 

ท ม. สิงหบุร 

๓๘ 

วดดงยาง 

ท ม. อ่างทอง 

๒๒๕ 

ว'ดข่อย 

ที่ ม. อุไทยธาน 

๑ ๙๔ 

ว*คโนนเหลก ๘๗ 

๓๑๕ 



พชตปรชากร-กรมหลวง 

เสด็จไปเบ็นขำหลวงใหญ่หวเมืองลาวกาว^'”^ 

พิทยลาภพฤฒิธาดา-กรมหมื่น 

เสด็จไปฃ์คราชการเมืองนครราชสีมา ๒๔๙ 

พศมยามลสตย-พระองค์เจา 

โสกนค์ ๒๗๖ 

ภ 

ภูเก ต-เมือง 

เรื่องเงินภาษีอากร บ® ๐๙ ๕ 

ม 

มลิวํน-เมือง 

มหมุด-ฅนกู (น้องพระยาไทรมุรี) 

ทรงกำชับให้หดพูดภาษาไทยและเรียนหนงสีอไทย ๑๒๒ 

มหาาชิรุณหิศ-สมเด็จ ๆ เจ่าพา 

ทรงผนวชสามเณร ๓๘, ๔5), ๔๖ 

ทรงเทกีน์มหาชาติ ๑๖๔, ๑๖๖ 

ทรงลาผนวช ๒๑0 

เสด็จไปพระราชทานพระกเน วดไชยพฤกษ์, วคพระปฐมเจดี ๙๖ 

(®) หว1ม0งลาวกา3 คอ อุบลราชธาอ, นครจำปาศกด, ศรส*;เกษ, สฺรนทรมุ ร''^ยเธ็ค 

มหาสา:คาม, กาฬสินธ์. 

๓๑๖ 



ส๔๖, @๔©, @๔๔ มหาสมณุฅฅมาภเศก-พระราชพิธี 

มหดลอดุลยเดช-สมเด็จ ฯ เจ่าพ้าชาย 

ประสติ ©๘๘ 

พระราชทานพระนาม ๒๒0 

ย 

ยุคลทิฆมพร-พระเจ*าลูกยาเธอ เจ่าพา 

พระราชทานพระสุพรรณบํฅรเฉลิมพระนามว่า 

ลูกยาเธอ เจ*าพ้าฯ กรมหมื่นลพบุรีติศร 

ร 

รถไฟ-สายปากนา (ม. สมุทรปราการ) ๑๒๕ 

-สายนครราชสีมา ๒๕๖ 

รถม^า-เรือง ๒๑๕ 

ร'ตนบดินทร์ (รอค กลยาณมิตร)-เจ่าพระยา 

ขํ้นไปวํคไชโย ๑๘๒ 

ร'ตนวนาเขตร (?)-พระยา ม. เชียงราย 

ถึงแก่อนิจกรรม ๑๗๘ 
๘ 2^' ฟ' 

ราชทูต-รุซเซย เขาเผา ๒๔ 

-คณะทูตได้รไ)เครื่องราชอิศริยาภรณ์ ๒๕ 

แร'ทองคำ-ที่ ต. ตเหมาะ ม. กลนตน ๑๒๗ 

โรงพยาบาล-เมืองภูเก็ต ๑๘๓ 

สมเด็จพระเจ*า 

๒๖๔ 

๓®(ห่) 



ล 

ลา3เฉยง^^ -ห์วเมือง ๒๑๖ 

เลข-หนีไปขนสํงกดเจำนายอื่น ๘๓ 

วิด-ทีสรางใหม่ ตามหำเมือง-ดที่พํทธฒีา 

วฒนานุางษ์-พระองค์เจำ 

ทรงเบืนราชทูตไปประเทศฝรำเสศ ๖๓ 

วนรตน (ทบ พุทธสิริ)-สมเด็จุพระ 

มรณภาพ ๑๒๖ 

พระราชทานเพสิงวดเทพศิรินทร์ ๒๔๓ 

วาบบุษบากร-พระองค์เจำหญิง 

สมใภช ๓๔ 

วเสศสุรฤทธิ (?)-พระ เจำเมืองบริกณห์นิคม 

ถึงแก่กรรม ๑๒๔ 

ศ 

ศพ-การเผา 

พระยากาญจนดิ^ (พุ่ม ณ นคร) ๒๔เ^ 

พระยาภืกดีนฤบดินทร์ (กุ้ง วงศาโรจน์) 5)๔^ 

พระเจริญราชภกดี (?) ,^๔^ 

พระสงครามภกดี (?) 

หลวงศรีสรภูมิ (?) 

(๑) หํวเมองลาวเฉยง คอ เชยงใทม่, ลำปาง, ลำพน, น่าน, แพร, แ. 

๓๑๘ 



ขนพิไชยชาญยทธ (?) ชิ0๘ 

หมื่นพินิจวาตา (?) - ๑๐๙ 

ศพ-ขอหีบศิลาน่าเพลิงเผาศพ 

เจ"านกรลำพูน ๒๕๗ 

เจ่าบุรีรฅน์ ๒๕๗ 

พระยาถลาง (เกษ) ๑๙๕ 

พระยาเพ็ชราธิบาล (ทค ณ สงขลา) ๙๘ 

พระยาสุรินทรภ้ก์ดี (?) ๑0๙ 

พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ (เสือ) ๒๘๘ 

พระจนทรสุริยวงศ (?) ๕® 

พระทิพกำแหงสงกราม (?) ๒๗๔ 

พระพนมสารนรินทร์ (?) ๒๕๗ 

พระพลสงกราม (?) ๒๕® 

พระอมรฤทธื้ธาดา ๕® 

หลวงนรินทรภกคี (?) ๒๕๗ 

หลวงบุรีพิทํกษ์ (?) ๒๕๗ 

หลวงสิทธิศ'กดึ้ภํกคี (?) ๒๗๔ 

หลวงสรินทรภํกดี (?) ๒๕๗ 

หลวงอุดมภํกดี (?) ๙๖ 

พระกรจุฬามุนี (?) ๒๘๖ 

พระครูสีหราชสมาจาริย์มุนี (?) ๓๙ 

ศศิพงษ์ประไพ-พระองค์เจ่า 

โสก*นฅ ๖ 

๓๑ลิ่ 



สมมตวงษาโรทํย-สมเด็จุ ๆ เจุาพา 

ทรงรบพระสุพรรณบฅรเฉลิมพระนามว่า สมเค็จเจ่าพ้า 

กรมขุนศรีธรรมราช ๒๖๔ 

สรรพสิทธิประสงค์ 

จดราชการห์วเมืองลาวกลาง^®^ เสร็จแลว โปรคเกล’าๆ 

ให้เสด็จไปจ'ดเมืองหลวงพระบางต่อไป ๙๕ 

สายสนทวงค์-พระองค์เจา 

เสด็จออกไปชแจงราชการที่เมืองกลนฅไเ ๑๒0 

สทธิ (ศิษย์) สมเด็จพระพุทธโฆษาจาริย์ (สา ปสสเทโว) 

ถูกขอหาว่าลกโคมของหลวงไป ๑๕๘ 

สหราชเดโชชํย (โต บนนาก)-พระยา 

ยืนชิงชิา ๑9^๑ 

สุดารตนราชประยูร-กรมสมเด็จพระ 

ทรงทำแซยิด ๑๖^ 

สุบรรณมิตร-วค จ. ชุมพร 

เสดจทอดพระเนตรโคมไฟ'พา-ที่พระที่นำจ*กรีมหาปราสาพ 12,๘^ 132^ 

เสด็จประพาสเกาะสิชง,21๘๙ 

เสด็จไปทรงก่อเๅกษ์ทางรถไฟ-ที่หวลำโพง ,23๖ 

เสด็จไปทรงเบดทางรถไฟไปนครราชสิมา ,3๕,ฏ 

เสด็จไปเยยมประชวรกรมขุนเจริญผลพูลสว่สด็ ,3๕^ 

(*) ห"วเมองลาวกลาง คอเมองนครราชสมา, ชไ]ภมิ, บรร'มย์, 

(๒) เรองเสดจประพาสเกาะสชง ตลอดจนทรงพัฒนาเกาะ!ห้เๆริญน^น พงดรายการละเอยด!ท 

ราชกิจจานเบกษา เล่ม ๘ เล่ม สิ่. 



เสนพทกษ (พร ครีเพ็ญ)-หลวง 

ถึงแก่กรรมทำบุญ ๗ วน 

โสณบณฑฅย-พระองค์เจุา 

ทรงสถาปนาเบ็น กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาคา 

ย 

อนนตวรฤทธิเดช-เจ้า 

ได้ร”บพระราชทานคมลงยานํ้าเงิน 

ถึงแก่พ็ลาไลย 

อนุสรสิริประสาธน์-พระองค์เจ้า 

ประสูติ 

อ'ษฎางค็๋เดชาวธ-สมเค็วิ ๆ เจ้าพ้า 

ประชวรเสด็จไปประท”บพระราชวง่ปทุมวน 

เสด็จไปประท”บเกาะสีช”ง 

๑๒ 

๒๒๓ 

๖๕ 

๖๔, ๖๖ 

๒๗๕ 

๒๑ 

๒๓ 

๓๒)๑ 



สารบาญคนนามบคคล 

หมวดเจานาย 

ก 

กรมสมเด็่จ 

[สมเด็จ เจ’าพ้า ๆ กรมพระยาบำราบปรบกษ์] ๒๒ 

ช 

ขจรจรสวงษ์-พระองค์เจำ ๒๒ 

กรมหมืนปราบปรบกษ์] 

ด 

เคารพ (คำรบ)-หม่อมเจ่า ๒ฐ^ 

[พระองค์เจา] 

จ 

จกรพงษภูวนารถ-สมเด็จ ๆเจำพา เ^^ 

,สมเด็จเจำพ้า ฯ กรมหลวงพิศณุโลกย์ประชานารถ’ 

ด 

ดำรงราชานุภาพ-กรมหมื่น เ^^^ 

[สมเด็จๆกรมพระยา] 

๓]ต)เฐป็ 



ธ 

ธญวงษสุบรรณ-หม่อม!.จุา เฏ,- 

ฃ 

บรพฅรสุขุมพนธุ-สมเค็จุๆเ.จุ้าพ้ๅ ๒0® 

[สมเค็จเจาพ้า ๆ กรมพระนกรสวรรค์วรพินิฅ] 

บณฑรวรรณวโรภาศ-พระองค์เจ‘าหญิง 

ป 

ปวเรศวรยาลงกรณ์-สมเด็จ ๆกรมพระยา ® ๕๕ 

ฬ 

พระนางเจา-พระวรราชเทวี ๙0 

[สมเด็จพระศรีพ'ชรินทรา บรมราชินีนารถ] 

พระวรราชเทว ๔๖ 

[สมเด็จพระศรีพ'ชรินทรา บรมราชินีนารถ] 

พิชิต [ปรชากร]-กรมหลวง ๒๐ 

เพิม ลดาว'ลย์-หม่อมเจ'า ๙๕^ 

ม 

มหาวชิราวธ-สมเด็จ ฯ เจ’าพิา ^ 

มหาวชิรณหิศ-สมเด็จ ฯ เจ’าพิา 

มหิคลอดลยเดช-สมเด็จฯ เจ’าพิา ® 

'สมเด็จพระมหิฅลาธิเบศร อดุลยเคชวีกรม พระบรมชนก] 

๓163๓ 



ย 

ยุคลทฆมพร-สมเค็จุๆเข์าพ้า ๒๕๙ 

[สมเด็จเจืาพ้า ๆ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์] 

ศศพงษประไพ-พระองค์เจำ ๒๗๖ 

ส 

สถาพรพรยพรต-พระองค์เจ’าพระ ๒๔ 

[กรมหลวงชนวรศิริวฒน์] 

สมเด็จพระบรมราชเทว ๔๖ 

[สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี 

สมมตวงษ์วโรทย-สมเด็จ ๆ เจ’าพ้า ๒^ 

โสณบณฑตย์-พระองค์เจ’า ๒๒5^ 

[กรมชนพิทยลาภพฤฌิธาคา] 

ย 

อนุสรศิริประสาธน์-พระองค์เจ’า ,^^๔ 

อรรคชายาสามคน 

๑. พระอรรคชายาเธอ กรมขุนอรรควรราชกลยา 

๒. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ่าเสาวภาคVเารีรฅน์ 

๓. พระอรรคชายาเธอ กรมพระสทธาสินีนาฏ 

๓!ดุ!)๔ 



หมาดขนนาง 

ก 

กระเษฅรวิไสย (?)-พระ ๑๐๑ 

กมพุชพาจา (เปลยน)-ขน ๑๔๕ 

กำจดไพรินทร์ (แยไร นามะสนธิ)-หลวง ๒๗๘ 

[พระรกษ์เสนา] 

กิจการ (จน บยรตน)-นาย ๖๒ 

[พระวิไชยสิทธิกรรม] 

เกรยงไกรกระบวนยทธ (เสือ) -พระ ๒๘๘ 

โกษานุรกษ็๋ (?) -หลวง ๗๘ 

ไกรโกษา (เทศ ภูมิรฅน์) -พระยา ๑๘๙ 

ไกรสิงหนาท (?)-พระ ๑0 

ค 

คทาธรธรณินทร์ (เยย อภยวงศ์)-พระยา ๒๒๗ 

แครวิไชย (?) -หลวง ๒ 

จ 

จงใจภ'กด (พ'ม นุณยเกยรติ)-นาย ®๗®' 

[จ่าสรวิชิฅ] 

จ'กรานชิต (พิน จ'14ทโรจวงศ)-หลว^ ๒๖๖ 

[หลวงกึรีวรวฌน์] 

๓!!งิ!ปิ^ 



จ่ารง (ใต้ฮํก ภํทรนาวิก) —นาย ๑๘๙ 

[พระยาวรสิทธี้เสวีว่ฒน์] 

จ่าแสน [บด] (ชา)-พระยา ๒๖๒ 

จำนงทวยหาญ (เวิก)-หลวง ๔ 

จำนงยุทธกจ (อม เทพานนท์)-หลวง ๑๔๕ 

[พระยาเทพาธิบดี] 

จนดารำษ์ (ทิน)-หลวง ๑๓๙ 

เจรญ [ราชไมตร] (ชน ศรเพ็ญ)-พระยา ๘๒ 

ใจมพนาศ (ทอง) หลวง ๒๔?3/ 

ช 

ชนานุกูล (?)-หลวง , ๑๗6,; 

ช่วงไฟประท์ปว์ง (ช่วง)-จ่า ๖!3 

ชาตสุรนทร (สอน)-หลวง ๑๗๗, 113๘๙ 

ชาติสุเรนทร์ (?)-หลวง ๒๒๑ 

ไชยยศสมบต็ (ฉาย) ๑๘0 

ไชยวิชิต (สิงโต ศะกุนะสิงห์)-พระยา ๒ 

[พระยาเพ็ชรพิไชย] 

ไชยสงคราม (?)-หลวง ๒๒๖ 

ผ 

ณรงค์เรองฤทธ็๋ (?)-พระ 

๓Iธฺ! 



ท 

ทรงสุรเดช (อน บุนนาค)-พระ ๔ 

[พระยาในนามเดิม] 

ทิพยโกนา (โต โชติกเสถยร)-พระยา @ 0 ® 

ทิพยจํกษุสาตร (แหยม)-พระ 

เทพธนพ'ฒน์ (?) -พระ ๔ 

เทศาจิฅราจารณ็๋ (เส็ง ารยคิริ)-หลวง ๓๔ 

[พระยามหาอำมาฅย์] 

ธ 

ธนสารสุทธารำษ็๋ (สว่าง)-หลวง @๔๔ 

น 

นครไชยศร (โต โชติกเสถยร)-พระยา ๒๙, ๘๓ 

นครพราหมณ็๋ (สว่าง สุจริตจนทร์)-พระ ๗ 

[พระยาพิสุทธื้ธรรมธาดา] 

นรเทพภ'กด (สิทธิ ณ นคร)-พระ ๓๔ 

นรร'ฅน็๋ราชมานต (โต มานตยกุล)-พระยา ๑๙๓ 

[เฑ้พระยานรรฅน์] 

นรินทร [ราชเสน] (บน บนยารชุน)-พระยา ๔, ๑๓ 

[พระยาเทพอรชุน] 

๓1330^ 



นรศราชกิจ (สาย โชติกเสถยร)-หลวง 

[พระยาวิสฅรสากรคิ;^] 

® 0 ® 

บ 

บรมนารินทร็๋ (ม.ร.ว. ทด บรรยงกเสนา)-พระ 

บริบาลบรรยง (?)-นาย 

บริรกษ์ภูเบนทร์ (ผน)-หลวง 

บริสุทธโลหภูมินทร์ (กล่อม ณ นคร)-พระ 

บุริบริบาล (ม.ร.ว. หร'ง)-หลวง 

ม่ 

ประชาคดกิจ (แช่ม บนนาค)-พระ 

[พระยาประชากิจกรจุ่กร] 

ประเทศจนาร่กษ์ (?)-หลวง 

ประธานจนนิกร (จนหลาย)-หลวง 

ประมาณสถลมารค (ใจ)-ขน 

ประสิทธวิทยา 

[พระยาประเสริ^ศาสฅรธำรง] 

ประสิทธศัลยการ (สอาด สิงหเสนิ)-พระ 

[พระยาสิงหเสนี] 

ประสิทธิศุภการ (ม.ร.ว. ละม๎าย พงบุญ)-พระยา 

ประสิทธิสงคราม (ขำ)-พระยา 

๘๙ 

๔ 

๙๒ 

๔ 

๒๖๖ 

@๘(^ 

๒๕๘ 

๒๗๘ 

๑๒๕ 

๒๒๗ 

๑๕๘ 

๒๖๒ 

๑ ๓ 

๓๒)๘ 



ผ 

โผนวิงชิงไชย (เจิม)-จ่า @๘6^ 

ไผทไทยพิทกษ็๋ ( เกลอน ชยนาม)-ขน ๑๔๕ 

[พระยาอภ่ยพิพากษา] 

'ฬ 

พรพิทกษ็๋ (เคลอบ ไกรฤกษ์)-ขน ๒๕๔ 

[พระโยธีบริรกษ์] 

พรหมสุรินทร์ (โไ]ะ บุณยร’ตพนชุ)-พระ ๕๕ 

[พระพรหมาภิบาล] 

พระมหาราชครูพิธ (อาจ ครุกุล) 

พลเทพ (พุ่ม ศริไชย’นต์)-เจิาพระยา ๗๕ 

[เจาพระยารฅนาธิเบศร์] 

พลผลประสิทธ (?)-พระ ๒ 

พลพยหสงคราม (พลอย ณ นคร)-พระ ๓'^ 

[พระยาคงคาธิบดี] 

พลสงคราม (?)-หลวง 

พิไชย (?)-พระยา ® 

พิไชยบุรินทราธิบด (สา บุนนาค)-พระยา ®®’'*' 

[พระยากลาโหมราชเสนา] 

พิไชยภกด (?) -หลวง ๒0๘ 

๓!®ป็ลิ่ 



๑ 0 พไชยรณรงค์สงคราม (ลิ)-พระยา 

พิทกษ์ทรยหาญ (?)-พระยา 

พทกษิประชาราษฎร (ตนก บฅรอ)-พระ 

พิทํกษ็๋สมมติ (?)-ขุน 

พิทกษ์สุเทพ (รอด ไกรฤกษ์)-หลวง 

ทิพฒน็๋ [โกษา] (หุ่น สาตราภ'ย)-พระยา 

[พระยาอภิยพิพิธ] 

ทิพากษา [นานาประเทศกิจ] (?)-พระ 

[พระจ'กรปาณี] 

ทิทิธสุนทร (อิน)-หลวง 

ทิ (กิ) รมย์ราชา (สุด สามะสุทธิ)-พระ 

ทิเรนทรเทพ (ทองคำ สหะอุไร)-พระ 

[พระยาสีหราชฤทธิไกร] 

ทิศณุเทพ (ช่วง ร'ศกิม'ต)-พระ 

ทิศณุแสน (โหมด)-ขน 

ทิไสยสรเดช (ทิมพา)-พระ 

เพ็ชรชฎา (เอิยม อมาฅยกล)-พระยา 

[พระยาประชุมประชานารถ] 

เพ็ชรปาณ (สิงโต) -พระยา 

[พระยาพิไชยบุรินทราธิบคี] 

ไพศาลศิลปศาสตร (ม.ร.ว. เบย มาลากล)-หลวง 

[เจาพระยาพระเสด็จสเรนทราธิบอี] 

๔ 

๒๗๘ 

๒๔๖ 

๑๓๕ 

๖ 

๘๒, ๘๘ 

๑๔๕ 

๘๗ 

๑ ๐ 

๓ ๑ 

๒๘๗ 

๑๗๔ 

๒๖๒ 

๑๙๓ 

๑๐๗ 

๓๓0 



ภ 

ภกดณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์)-พระ 

[พระยาภกดีณรงค์] 

ภกดสุวรรณ (?)-พระ 

ภาสกรวงษ์ (พร บนนาค)-พระยา 

,1.'117"'.ก่ Iเจาพระยาภาสกรวงษ] 

ภูเบนทร็สิงหนาท (พ่วง)-หลวง 

ภูผาภ'กด (นิเงาะ)-พระยา 

โภคาพิทํกษ์ (?)-หลวง 

ม 

มณเฑยรบาล (คง สโรบล)-พระยา 

มนดรบวร (ขำ)-พระ 

มนตรพจนกิจ (ไทย)-พระ 

[พระยาวจีสฅยารกษ์] 

มนดร [สุริยวงศ] (ชน บุนนาค)-พระยา 

มหาเทพ (บุศย์ บุณยร'ฅพ'นธุ)-พระยา 

[พระยาอภโ)รณฤทธ] 

มหามนดร (เวก ยมาภ'ย)-พระยา 

[พระยาอภโ)รณฤทธ] 

มหาโยธา (นกแกว คชเสน)-พระยา 

มหาวิไชย (?)-ขุน 

รเหาสงคราม (บุญ รดโนบล)-พระ 

๘ 

๒๘ 

๑๙๓ 

๔ 

๒๗๘ 

๙๓ 

๒๖๒ 

๒๘๗ 

๙๗ 

๔ 

๑ 

๕๕ 

๑๔๓ 

๒๑๖ 

๑๔๓ 

๓๓๑ 



มหาสทธิโวหาร (ห่วง อาจารยางกูร)-หลวง 

มหาอำมาตย (หรุ่น ศรืเพ็ญ)-พระยา 

๑๔๓, ๒๖๔ 

๑๒ 

ย 

ยนโยควิชาชาญ (โล๊ โลหนาม)-ขน ๒๔๙ 

ยศรกบา (เทศ บุณยร'ต้พํนธุ)-หลวง ๔ 

โยธิประดิยุทธํ่ (ตนกู มุดา)-พระ ๑๒0 

[พระยาเดชานุชิฅ] 

รง (ใต้ฮก ภ'ทรนาวิก)-จ่า ๗๕, ๑๘๙ 

[พระยาวรสิทธื้เสวีวฌน์] 

รองชิต (เลอง ณ นคร)-นาย ๒๒๔ 

[จมี่นศรีบริรำษ์] 

ร'กบาเทพ (บ'ว จ่นทรวณิค)-พระ 

[พระหฤท่ย] 

๒๔๙ 

รตนบดินทร์ (รอด กลยาณมิตร)-เห้พระยา @๒, ,3๕๒ 

รตนมนตร (?)-พระ ,3๑๗ 

ร'ตนวงษา (?)-พระ ^ 

รตนวงบา (?)-หลวง 

ร'ต้นเสรฐ (คอซิมก๊อง ณ ระนอง)-พระยา 

[พระยาดำรงสุจริฅมหิศรภ'กคี] 

๓๓!23 



รษถูาธิบด (?)-พระ 

ร่ษฎานุประดิบเ (คอซิมบ ณ ระนอง)-พระยา 

ราชประสิทธ (หงส์ สุจริตกล)-พระยา 

[เจาพระยาสิริรฅนมนฅรี] 

ราชพํศถุพิทธภาร (ชน วุฒาทิตย็๋)-ขน 

ราชพินิจจ่ย (โสฬส โสฬสจินดา)-พระ 

ราชภ‘ณฑารกษ็๋ (นุด)-จุมื่น 

ราช [วรานุกุล] (เวก บณยร‘ตพ่นธุ)-พระยา 

[เจุ*าพระยาศรีธรรมาธิราช] 

ราชเสนา (ทํด ไกรฤกษ์)-พระยา 

[พระยาศรีสิงหเทพ] 

ราชเสนิ (?)-หลวง 

ราชานุบาล (บุญมาก บนยารชุน)-จุมื่น 

[พระยาราชสงกราม] 

ราชามาตย็๋ (จุ้ย สุวรรณทิต)-จุมื่น 

[พระยาธรรมศาสฅรนารถประน’ย] 

ราไชสวริย (กสิน)-พระยา 

รามฤทธ (?)-พระ 

รามฤทธิแรง (?)-หลวง 

ฤทธิ (พุด เทพหศดิน)-หลวง 

ฤทธิพลไชย (น”ด)-หลวง 

[พระฤทธพลไชย, 

๑๒๐ 

๒๙ 

๔ ๐ 

๑๔๕ 

๒๖๘ 

๘๒ 

๑ ๓๑,๒๘๗ 

๑ ๑ 

๑ ๔ 

๕๕ 

๒๖๙ 

๘ ๐ 

๒๘๖ 

๑ ๓ 

๑๒๒ 

๒๔๙ 

๓๓๓ 



ส 

โลหภูเ!นทร์ (?)-พระ ๒๖ 

ว 

วจารณ็๋พยหะ (?)-หลวง ๒๒๕ 

วิจารณ์อาวุธ (สวน ลางคลเสน)-พระ ๔ 

[พระยาคำเกิงรณภพ] 
ชุ^ ^^\ 
วชฅชาญณรงคั (?)-พระ ๗ 

วชตภกด (ตนภู มุซอ)-พระยา ๒๕๒ 

วิชิตสงคราม (ชุ่ม)-พระ ๑๔๓ 

วิชิตสรสาตร (จน)-หลวง ๖๒ 

[พระวิชิตสรสาฅร] 

วิไชยชลสินธุ (?)-พระ ๒๖(5' 

วินิจวิทยาการ (นิม บุณยร'ฅพํนธุ) ๒๔5!' 

[พระยาพินิจสารา] 

วิสูตรบริหาร (เปลยน หศดิเสวิ)-หลวง ๒!250 

[พระยาชนินทรภกคี] 

วิเสศไชยชาญ (เถยร อรชุนกะ)-พระยา ๑๔๑ 

[พระยาอินทรวิชิฅ] 

วิเสศโอสถ (สอน)-หลวง 125๖0 

วุฒิการบด (ม.ร.ว. คล สูท'ศน์)-พระยา 

[เจพิพระยาวิชิตวงษ์วฒิไกร] 

๓๓๔ 



ศรธรรมบริรกษ์ (?)-พระ ๘๗ 

ศรธรรมราช (หนูพรอม ณ นคร)-พระยา ๑๙๗ 

[เจาพระยาสุธรรมมนฅรี] 

ศร้พิทกษ็๋ (หว่าง หงสกล)-พระ ๗๕ 
^ ^ \ ’ 

ศรวรวงศ (?)-หลวง ๑0๑ 

ศรสมบฅิ (?)-พระ ๕๖ 

ศรสรราชภกด (หนูเล็ก โกมารกล ณ นคร)-พระยา ๑๓๐ 

ศร [สงหเทพ] (อ'วม)-พระยา ๖, ๑๔ 

[พระยาราชวรานุกูล] 

ศรสิทธิสงคราม (?)-พระ ๑0๑ 

ศรเสนา (ว'น พยํคฆน'นทน็๋)-พระ ๒๘ 

[พระยาราชเสนา] 

ส 

สงครามภ'กด (เทเอง เท]องเพ็ชร็๋)-พระ ๒๕๕ 

[พระยาเพ็ชรร*ฅนสงคราม] 

สมบ'ตยาธิบาล (ปาน)-พระยา ๘® 

สมรรคสโมสร (ดิง ศะกุนะสิงห์)-หลวง ®๙ 0 

[พระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦๅไชย] 

สมท [บรานร'กห์] (สน ปรกกมศลป)-พงะยา ®๒๘ 

๓๓(^ 



® 0 ® สมุทโคจร (นุ่ม ไชยโกมล)-ขุน 

สโมสรพลการ (ทิด คิริสมพนธ์)-หลวง ๏®๗ 

[พระยาสโมสรสรรพการ] 

สรชาญพลไกร (เล่อ ทรรพนนทน์)-ขุน ๒๕๓ 

[พระยาณรงค์วิไชย] 

สรยุทธโยธาหาร (ดน)-หลวง ๒๗๘ 

สรรพเพธ (บุศย์ เพ็ญบุล)-เจ่าหมื่น ๙๙ 

[เจ'าหมื่นไวยวรนาถ] 

สิทธิพรหมา (ขุนทอง โรจนแพทย์)-ขน ๖๒ 

สิหราชเดโชชย (โต บุนนาค)-พระยา ๙๘ 

[เจ’าพระยาสรวงศวฌนศํกด] 

สุขุมาลบริหาร (แสง ไรทยชริน)-พระ ๒๖๗ 

[พระยาสขมาลบริหาร] 

สุนทรจนประชา (?)-หลวง ๒๕๘ 

สุนทรราชรงษา (?)-พระ ๖ 

สุพรรณ (?)-พระยา ๒๗0 

สุรเดช (?)-พระยา ๙๖ 

สุรบดินทร์สุรินทรฦๅไชย (แมน คชภูมิ)-พระยา ๒๒๕ 

[พระยาอษฏาเรืองเดช] 

สุรฤทธิพฤฒิไกร (ม.ล. อุกฤษเ เสนรงศ)-จมื่น ๕๘ 

[พระยาอภยพลภ่กด] 

๓๓ 



สุรศํกดึมนฅร (เจม แสง-ชุโต)-พระยา ๑๓๙, ๒๕๓ 

[เจาพระยาสรศํกคมนฅรี] 

สุรินทรเสน (?)-พระยา ๑๘๐ 

สุรนทรราชเสน -พระยา ๖ ๖ 

สุรินทรามาฅย์ (พลอย พลอยแกว)-พระ ๒๙ 

สุรินทรฦๅไชย (เทศ บนนาค)-พระยา ๒๖๒ 

[เจาพระยาสรพนธุพิสุทธ] 

สุริยางษา (?)-พระยา ๖ ๙ 

เสนองานประภาษ (หรุ่น ร”ตนเสน)-นาย ๑ ๗๔ 

[พระยาโยธาเขื่อนขนธ์] 

เสมอใจราช (ทองด โชติกเสถยร)-เจ’าหมื่น ๙ ๙ 

[พระยาธรรมจรรยานุกูลมนฅรี] 

เสนานุชิต (นุช ณ นคร)-พระยา ๓๕ 

เสนานุชิต (เอยม ณ นคร)-พระยา ๓ 

เสนนเวศนรกษ เ,?;-จมน 

( 

๖๒ 

อ 

องคร'กษ์ (นิล)-ขุน ๒๒๗ 

อน'นตสมบติ (เอม ณ สงขลา)-พระ ๑๐๐ 
9 

อนชิตชาญไชย (พง สุวรรณท'ต)-พระยา ๑๙๓ 

๓๓0า) 



อนุรกษ็๋ภูเบศร็๋ (สิงห์โต วสนตสิงห์)-หลวง ®๒๙ 

อนุรกห์ราชมณเฑยร (สิริ เอมสิริ)-พระยา ๕๕, ๘๙ 

อนุวงห์วรพํฒ (ม.ร.ว. สำเริง อิศรศํกติ)-หม่อม ๘๙ 

[พระยาพจนปรีชา' 

อนุวตวรพงศ (ม.ร.ว. จิตร สมํศห์)-หม่อม ©๓® 

[พระยาศรีวรวงศ] 

อรรคราชนาถภืกด (เนตร เนตรายน)-พระยา @๔๓ 

อมรินทรฦๅใชย (นิม วงศาโรจน์)-พระยา 

[พระยาภ'กดีนฤบดินทร์] 

อาวุธอคน์ (สุด)-หลวง 

อำนาจอำนวยกิจ (ตนกู จิ)-พระ 

กินทรปราสาท (กอน โกศะภูติ)-ขน 

[พระวรราชนรกษ์] 

^,,.,1,1,1,11,,ร,...... อนทราธบาล (เจรณ เศวตนนทน)-พระ 

[พระยาอภิชิฅชาญยทธ] 

กิศรานุภาพ (เอยม บุนนาค)-พระยา 

๖๘ 

๒๗๘ 

©๘(ะ^ 

๓๓^ 



หมวดชาวต่างปร??เทศ 

ก 

แกมเปอแมนฅ์-ราชทฅ ๒๔0 

ท 

ฒปสยามกิจ (เอนิาปรอเนอ)-หลวง ๕ 

น 

นิเงาะ-นาย ๑๐0 

ป 

แปลกสิน-กไ]ฅน ๒๔ 

ว 

วิภาคภูวดล (แมคคาท)-พระ ๓๔ 

วิลสิก-นายช่าง 

วิออดเซน-นาย 

เวเบอร์-กไเฅน 

อ 

อาบาซา-กไ]ฅ่น '“‘^ 

เอดเวิด โอมนเล-ตระลาการ 

๓๓ลิ่ 



หมวดพร2?ภิกษุสงมึ้ 

ก 

กาญจนสงกาศ (สอน)-พระกร ©๘ 

กฅฅิสารมุน (แฟง กิตติสาโร)-พระ ๑0๒ 

[พระพรหมมุนี] 

จ 

จฅฅวโสธนาจารย (พุทรา)-พระกร 

ช 

ชิโนราทธำรง (ภูม)-พระกรู 5,^ 

ญ 
ญาณไตรโลกย์ (อาจ จนทโชโต)-พระ 

[พระธรรมราชานุวฅร] 

ญาณวิริยะ (ญาณ)-พระ 

ญาณรสุทธคุณ (เกษ)-พระกร 

ท 

เทพโมล (ฑิฅ อุทโย)-พระ 

[สมเด็จพระวนรฅนี] 

๓๔0 



ธ 

ธรรมกิจจานุรํกษ์ (?)-พระครู ๑๑๗ 

ธรรมไตรโลกาจาริย์ (แสง ปณฺณาทโป)-พระ ๑๙ 

[สมเด็จพระพุทธโฆษาวิาริย์] 

ธรรมทานาจารย็๋ (ภู)-พระ ๕๗ 

ธรรมปหังษนาจาริย์ (สาท)-พระ ๒๗๒ 

ธรรมราชา [นุวํตร] (ค่าย วารโณ)-พระ ๑๔๔ 

ธรรมวโรดม (แดง สลวฑฺฒโน)-พระ ๑๓๘ 

[สมเด็จพระวนร”ฅน์] 

ธรรมวิจารณ์ (?)-พระกรู ๑๖๗ 

ธรรมสารโสภณ (สวน)-พระครู ๒๗๓ 

ธรรมากินนท์ (เนตร)-พระกรู ๒๗๓ 

ป 

ประสิทธิสลคุณ (เลยง)-พระ ®๖๘ 

ปริตโกศล (?)-พระครู 

บญญาคธาวุธ (เงิน)-พระกรู 

ปาโมกข์มุน (?)-พระครู ๓ 

ท 
1 

พจมโกศล (เอยม)-พระกรู ® 

[พระมงกลเทพมุนี] 



๑๗ พรหมเทพาจารย์ (กนตสา!ร)-พระ 

พรหมมุน (เหมอน สุมิตฺโต)-พระ ๑®๖ 

พระพุฒาจาริย็๋ (ศร อ!นมสิริ)-สมเด็จ ๔๗ 

พระพุทธ!ฆมาจาริย์ (สา ปุสสเท!ว)-สมเด็จ ๔๗ 

[สมเด็จพระอริยวงศากฅญาณ] 

พุทธพจน์ประกาศ (หนู)-พระกร ๑๘ 

พุทธร‘กขิฅมน์ (?)-พระ ๓ 

โพธิวงศาจาริย์(ฤทธิ ธมฺสิริ)-พระ ๑๐๘ 

[สมเด็จพระพุทธโฆษาจาริย์] 

ม 

มงคลคุณาธาร (พรม)-พระกร ๑๗ 

มงคลเทพมุน์ (เทยง)-พระ ๕๖ 

มหาสารธรรมธร (กิลา)-พระกร ๑๘ 

ร 

รฅนมน์ (?)-พระ ๙๖ 

ราชพงษ์ปฏิพืทธ์ (ม.ร.ว. โลน ณาณร!ต)-พระ ๑^0 

ราชมุน์ (?)-พระ ๒๓50/ 

ราชานุพพธมุน์ (ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร)-พระ ๑0๖ 

]สมเด็จพระพุทธโฆษาจาริย์^ 

๓๔!สุ) 



ว 

วรญาณม^น่ (เส็ง)-พระ 

วนรตน์ (ทํบ พุทธสิริ)-สมเด็จพระ 
ชุ ^ ^ 
วนยานุยุต (เพ้อย]-พระกร 

วินยกิจโกศล (อึม) -พระ 

วิน'ยส็งวร (โหมด) “พระกรู 

วิน'ยสาสน์โกศล (อยุ')-พระกร 

วนจฉยพุทธบญญตํ (กลน]-พระกรู 

วิบูลย็๋เมธาจาวิย็๋ (ภู)-พระกรู 

วิเวกธรรมปฎิบฅ (แสง)-พระกรู 

วิเสศมน์ศร'ทธาราม (ดก)-พระกรู 

ศรสมโพธิ (?)-พระ 

ศลว์ฅรอุดม (เทยง)-พระกรู 

ศลสารโสภณ (แบด)-พระกรู 

สมุทมุน์ (?)-พระ 

ส'งวรวิมล (เหม็น)-พระ 

ส่งวรานุเถร (พล'บ)-พระ 

๒๗๒ 

๗๒ 

๑๗ 

(ริ^ 

๒๗๓ 

๑๗ 

๑๗ 

๑๗ 

๑ (ด่ 

๑๗ 

๒๓๖ 

๑๗ 

๑ 0ว) 

๒๓0 

๑๑๗ 

๑๖๗ 

๓๔๓ 



©๖๘ สาธุสงวรเถร (?)-พระ 

สุเมธาจาริย็๋ (?)-พระ 

สุวรรณภูมคณาจาริย็๋ (หล'กคำ)-พระกร 

อดุลยศลพรต (ติษ)-พระกร 

อธมุตสยามรฐ (เปรยบ)-พระกร 

อมรโมล (?)-พระ 

อมราภิรำขิฅ (?)-พระ 

อริยมุน (?)-พระ 

เอกุตตสตาธิคุณ (จุนลา)-พระกรู 

๘๐ 

©๘ 

® ๘ 

©๗ 

©๘® 

๒๓๓ 

๘๘ 

©๘ 

ดา๘ 
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1)-หร*คว 

0;จุลย^^เำ(ตษ)- พ:;?เรฺ 

อธมุคสยาม:ฐ (ฟรึยม)-',.7ะ?)รู 

ธมรโมล (?)-พ;; 

อมราภรสฺ{แ (ร; •'.^ 

’“0‘9^ 

เ^โ6ไ'1?^ 

ป้:(โ:๙ 



คํ&* 
ขาพเจาไค้รบคำขอรองจุาก คุณจงกลนี จ'นทรสาขา ให้เขียนคำไว้ 

อาลยแกคุณสงวน จนทรสาขา ซึงข์าพเจาร้ลึกเบ็'นเกียรฅิและยินคีรห้งสนอง 

คำขอนคํวยความเต็มใจ 

ข'าพเจำไค้รไ)ทราบข่าวการถึงแก่อนิจกรรม คํวยโรคมะเร็งของ 

คุณสงวน ๆ เมื่อ๑๑ก่นยายน ๒๕๑๔ ควยความเศรำสลดใจยี่ง ก่อนหนำ 

นนก็ไค้ทราบข่าวว่าคุณสงวน ๆ ไค้เขำบวยอยู่ในโรงพยาบาล แต่ก็คิดว่าคง 

จะไม่เจ็บบวยรุนแรงอะไรมากน"กเพราะควยวไและสุขภาพของคุณสงวนๆ 

เอง ไม่น่าที่จะฅองจากโลกไปในลกษณะอนรวดเร็วเช่นนื 

จากประว'ฅในการรไราชการชอง คุณสงวน ๆ จะเห็นได้ว่า คุณ 

สงวน ๆ สามารถไฅ่เ?ำ แผวถาง วิถีทางแห่งชีวิตจากตำแหน่งปลดอำเภอ 

จ"ฅวาในบ ๒๔๘๕ ขั้นมาจนได้รบพระบรมราชโองการโปรดเกลา ๆ ให้ดำรง 

ตำแหน่งร'ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตส''หกวว3าในบี ๒๕0๑ ย่อมเบ็น 

เครื่องแสดงคุณค่าความสามารถของคุณสงวน 'ว ได้เบ็นอย่างดี ขาพเจาไค้ 

ร้จ"กค้นเคยกไคณสงวน ฯ ในระยะนนเองโคยขาพเวาดำรงตาแหน่งว3*^นตร 

ชวยวาการกร^ท!วงIก^^ ซงร^บาลชกนนๆพณๆ พา]น สารสน 

เบนนายกร'^มนกร แบๅาร^บาลชุกนนา]ะมร^ย^เวลาก']^^ส•กส^ทม^กสง 

(๑) 



และพ์น^านที่เพียงพอต่อการเห้ข่าพเจ่าไค้ทราบถึงฒัษณะอุปนิสยใจคอของ 

คุณสงวนๆ ว่าเบ็เนบคกลที่มีความน่มนวล อ่อนนอมในการโอภาปราศรย 

อัธยาศยใจคอเยือกเย็น ไม่ว่าจะเบี่นการโฅ้เถียงกนในที่ประชุม หรือบรรยา- 

กาศในการรไ]ประทานเลยง คุณสงวน ๆ รไ]ษาบุคลิกแห่งความเบ็่นสุภาพ 

บุรุษ อ่อนนไ)มถ่อมตนโคยไม'เสื่อมกลาย 

ข’าพเจ่าย*งจำไค้ว่าในการติคฅาม ฯพณๆ จอมพล สฤษดิ้ ธนะรชฅ์ 

ไปตรวจราชการต่างจ’งหวไในระยะนน จำฅไงไปพไแรมในสนาม กางเต็นท์ 

นอนในภูมิประเทศ คุณสงวนๆเบนบุคคลที่ทำให้เกิคบรรยากาศ ของความ 

สนุกสนาน เขึอาในการพูดจาและมีลีลาในการเล่าเรื่องขำข’นไม่ซาแบบใคร 

ทำให้ผู้ร’บพงติดอกติดใจ และเพื่อนฝงตไงถามหาทุกกรงหากมิไค้มาเขำ 

ร่วมวงส’งสรรค์ 

ในดำนกวามโอบอไมอารีต'อมิตรสหายนน คุณสงวน ๆ เบ็๋นมิตร 

ในยามยากที่เพื่อนฝูงที่ประสบทุกข์รไนจะตไงซาบซงในนาใจ ความรไพวก 

พองเพีอนฝูงของคุณสงวน ๆ นน เบ็'นที่รู้จกเลื่องลือและย่งกวามประท’บใจุ 

แก่พวกเขาอยู่มิรู้ลืม คุณสงวน ๆ คบก’บชนทุกชน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จน 

ใคร ๆ ต่างก็เรียกหาก*นว่า “นำหงวน” เบนที่ร้จกก’นโดยท’วไป 

นอกเหนอจากเพอนฝูงแลว ในดานการปฎิบฅ และวางตนต่อ 

ครอบครำ คุณสงวน ฯ ได้กระทำครบสํ้น สมบูรณ์แลำ และได้รบผลสนอง 

ตอบอย่างเต็มภาคภูมิ หากจะอไแเชิญพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเต็จุ) 

พระมงกุฎเกลำเจำอยู่หำ ร’ชกาลที่ ๖ มากล่าว ณ ที่น ก็คงจะไม่เถีนเลยต่0 

ความเบนจรง ทคุณสง น 'ไ ไดประพกุตและปเ]บตไปแลววๅ คณสงวน ก 

โชคดีย็ง ได้ทใมิตรและภริยาที่ดี 

(^) 



พทธศํกราช ๒๔๔๕ 

ถ่ายเมอดำรงตำแหน่งาแผ1อง สานกงานเลขานุการรฐมนตร 

กระทรวงมหาดไทย 
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รุจิเลิศก็่อาจหา 

เพราะมวณชคา และดนกมงม 

ก็แต่จะหาซง ภริยาและมิตรด 

ผิทร่พยะมากมิ ก็๋บ่ได้ประดุจใจ” 

คุณสงวน ๆ ได้จากมิฅรสหายเพื่อนฝูงและวงศ์ญาติไปแลว เบ็นการ 

จากซึ่งนำความเศรด้สลค อาลโ] แก่ผู้อยู่เบองหลโ3 แม้การจากนเบ็'นการจาก 

ไปโคยธรรมดาของโลกซึ่งไม่มีผู้ใคหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็ก่อไห้เกิดความอาลย 

อาวรณ์แก่ทกท่านที่ได้เกยมีส่วนสมพนธ สนิทสนม และได้รบความเอออารี 

สนองฅอบจากคุณสงวน ฯ 

ขอกศลผลบญที่ญาติมิฅร เพื่อนฝูง ได้บำเพญกุศลอุทิศ และควย 

กุศลผลบุญที่คณสงวน ๆ ไค้สห้างสมไว้ จงเบ็๋นพลวบจจโ)เกั้อกุลหนุนอวยส่ง 

ให้คุณสงวน ๆ ได้ประสบซึ่งอิฐวิบุลมนุญผลคามกติวิสโ] ขอวิญญาณของ 

คณสงวน จนทรสาขา จงไปสู่สุคติ ในสมปรายภพตลอคกาลนาน เทอญ. 

(ชิตติ นาวเสถยร) 

ร่ฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงกลาโทม 

(๓) 



คำไวอา^ฮ! 

^ คใษ'เาชินึ 'เนห7ด็วชิไคหำหนัง^ชิ!ชีซิไหฒชิยนคำไวอาชิขเพึ๋อเป็® 
&คย?คิแก^^สง'^^ ร์"นฬ7ฟิๆเๆ สาม&]ถงเIอชินรกร731 ธ!น?สกเป็นเกช!คิแชิ5ฏินค 
Iฃขนคำไวอา^ย Iหฅามคำซีชิคิๅชคๅๆนเไร 

^ ค^สงวน รํนหรดืาขา เป็นนชิงธิายคางบคาชชิงหานรพุ®ซี ซีชุ3*ค รนะ;?ข 
ยูบังคูบมัญชาขชิง^น งว?*Xกำ]ธมไดเคยรวนม่ฏิบ้ฅงานเคชใแ^ชีคเหอ!]บซี!!สๆ^ซี 
เป็นสวนร!วมเแงชาคบๆนเนซี;^?!งแคฏึ♦ศ*25'01 เป็นตนนา แบระป็พ?ะบ?นราชโชิง 
ก^?ใ![รดเกอาๆ ใหนบไป,ตำรงตำแหนงแบหํห์คองพุกากห ^ ^ ริงหวํคนด??าช8บา คึ 
ไมไคเปนเปเส??ด.ตอกา?ดบปะแซีะควาบคนเดชบาแคกอนแตอยางใด เหราะพุค?งหฬา 
รซิบหฃึ ค ธนะรชต ไปฅ?วริ?าชกา?ภาคตะบันซิพุแซียงแหนซี ดุ®สงว® ในหนาหึ่ 
เอชาชิกา?บ?หา?ขซิงนายต?2บนต? แอะซบในหนาหแบเ^ต!องด้รภาดหึ่ 2 คึตองตตตา® 
หานไปตรวริ?าฃิกา?กๆย;เสนซี เราหงสองไคนอนกซิางดินกนกซีาง®?ายในภ)!!ป??เหต 
ตุ?คนคารซีซิ)งภ^คนบาคๆยเำเใคยตชิซิต ริงห่าใหเแ^ไตห?า1แปนบัยใริตซีซีซีงคณสง^® 

เป็นอยางคกนหนง3 ดุ®สงวน; เป็นกนใริตซิเยซีก!เยนิ; าหซีอนใยน! เชิชิเ^฿เซซิแ!เ 111 

พาภหชิง มนำใริเป็นน้ภกิแา นความคคํดู^พุะเป็นบฅ?หคกับกนตุวไป^ตๆยดุ®สบ:บ้ติซินกง- 
ของก®สงานมเอง ริงฒ?สหายพุะตุกกพิหๆไปเ?ยกดุ®สงๆ1ซีาๆ *นาหงาน® ธงซมเซิ^ 

ไคเรยกตุ®สงวนาา ’'น'เห^งาน®’ เชนเกยวก้น; แชิะริะชอเรยกเชนนตซีอดไ!] แมว,ๆ 
"นาหงวน®' ริะหาช^ไบแซีวกึตา® 

, ^ การห ®นาหงวน*' ไคบากวนถ'}แกซิชุริกร?พุงในบัยหึ่ยงา2กอประโยชน์ 
คอครอบค?า, เาดิมิค?แฉิะชๆดิบานเมองไก^^^^^ นบวาเป็นกา?ฐ'^เสียแซิะพชิคพร' 
อนให]เหรูวง หงบังกวาบโศ?)ตุส!กใหแก ดุ®ริงก'ชิน. รินห?ตุา'ธา ธภร?ยา คชิชิค■รินบ??! 
คูาดิมิค?ทุอขเบองฬบัง ธฒรวบแสก^กวามาศราสชิดใริเยางเ^^^^^ ^ ไอ^า^า^ 

แสะหางวา ควยซิำนาริดุ®ง^าบกวารส์ต็ -นาหงา!^!.. ไคสรางสน์ไๆเ^อด?งบัง®ซี^^^ 
แสะอำนาริบุ^ดุศชิหภรรยาฒเาชิยูาถิสุลรสุ!^ายไ;นิ.,^ฐ^.^^^^^ 

คงริะ ^ปนพชิวบัริริยแชิะ:!■^ๆหนะปร^หปชิวอ!สซิงทางพาควงวิฌสูๆ®ซีฏง ^นว่หงาน® 'ไ!]ส 
สวรร^ชนสุกคอพไ;ควยลึ^ II 

ฬชิ เซิก ^ 
, , (ส11ษะ ะ?ๆ) 

รามนฅ*ห่อว่ๆกๆร ก? ;ห?ว^!ดึ1|ๆโฟิล, 

(๔) 



ง า น 

เมิอเบนเลขาธิการพรรคสหภูมิ บื พ.ศ. ๒๕0๐ 

เขาพระวิหาร บ พ.ศ. ๒๕0๔ 

วิดตาม ฯพณฯ จอมพล สฤมดิ ธนะรชต ไปตรจจราชการภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 



กิ"บครอบคริ'ว 

.^'!ซี^\ 

ะพานโกลเดนท์เกจ ซานฟรานซิสโก พ.ศ.๒๕:๐๔ 

ทีณูบค ใ^.กิ[, 1ดปิ^0๔ ประเทศเยอรมนนิ 



คำไาฃึาฒ 
แด่ 

คุณพีาาน พทาด่'าท 

ผมรู้จกและค้นเคยกบคุณสงๅน จนทรสาขาเบ็่นเวลาร่วม ๒0 บื่ 

ฅ่งแฅ่คุณสงวน จนทรสาขายงเบนชาวาชการผ้น‘ธ์ยล”งก‘คกระทรวงมหาดไทย 

สมยน*นผมออกจากราชการได้มีโอกาสร่วมงานก'บคณสงวน!นค้านธ!กิจุ 

หน*งสือพิมพ คุณสงวนเบนผ้อำนวยการบริษ”ท ธนะการพิมพ์ จำก”ด ผมเบน 

ผู้อำนวยการหนงสือพิมพ์ ต่อมาเมื่อมีการฅํ้งพรรคการเมืองขั้นใหม่ คือ 

พรรคสหภูมิผมก”บคุณสงวนก็ได้มีโอกาสร่วมงานกณัเอีกโดยไค้อย่ในพรรค 

เคียวก*น ต่อมาอีกระยะหนึ่งพรรคสหภูมิได้เลิกลมไป ฅํ้งเบ็่นพรรคใหม่ คือ 

พรรคชาติสำคมเราก็ได้ร่วมงานก*นอีกโคยเบ็่นรองเลขาธิการพรรคท*งสองคน 

ในสมฃัที่ ฯพณๆ จอมพล ถนอม กิฅติขจร เบ็นนายกพิ^มนฅรีสม*ยแรก (บี 

พ.ศ. ๒๕0๑) ผมก*บคณสงวนก็เบีนร”^มนตรีในพิ^บาลนนร่วมก*นจนเมื่อมี 

การปฏิว’ต ๒0 ฅลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ผมกริบคุณสงวนพนจากตำแหน่งแลำเรา 

ก็มาร่วมราชการก*นอีกในสำน*กนายกพิ^มนตรีตราบจนเมื่อ 'ๆพณ'ๆ จอมพล 

สฤษด ธนะร*ชตํ ถึงอสญกรรม คุณสงวนออกจากราชการผมยงรบราชการ 

ต่อไปจนกระท*งกรบเกษียณอาย แต่เรายำติดต่อพบปะก’นอยู่เสมอใน^านะ 

ผ้ท้รำ!ใคร่และค้นเคยกนเสมอนญาติกลออมรวิ'เ^^,ณ^'^'^'^ จนทรสาขาถงแก 

อนิจกรรม 

(๕) 



มิฅรภาพยินยาวนานค'งกล่าวนผมแน่ใจว่าคุณสงวนเบ็๋นคนดี ฌ็นผู้ 

ทีรกเพยิน มิฅรสหาย และครอบครำฅลอคจนผ้อย่ใต้บ'งก”บบ่ญชา สุภาพ 

อ่อนโยนต่อบกคลทำไป แม้ว่าในสม'ยที่พี่ชาย คือ ฯพณๆ จอมพล สฤษด 

ธนะร'ชฅ์ มีอำนาจในราชการและเบ็นนายกร"^มนตรี คุณสงวน จ่นทรสาขา 

ก็วางฅวสมาเสมอเคยอย่างไรก็อย่างนนเฉพาะอย่างยี่งก*บผู้ใหญ่ทำ ‘คุ ไป 

เพราะฉะนน คุณสงวน จ'นทรสาขาจึงเบ็'นที่รกใคร่ของเพื่อนฝงและบุคคล 

ทำไป แม้ว่าในบนปลายของชีวิตจะอย่นอกราชการเพื่อนฝงและมิฅรสหาย 

ก็ยงรกใคร่และน'บถือคุณสงวนอยู่ฅลอคมา ไม่เปลี่ยนแปลง 

คุณสงวน จ'นทรสาขาในระหว่างมีข็วิฅอย่ไค้บำเพ็ญตนเบ็'นประโยชน์ 

ต่อทางราชการ ประเทศชาติ และครอบครำเบ็'นอย่างดีย็่ง โคยเริมตนเบ็๋น 

ขาราชการผู้นอยในกระทรวงมหาคไทยและได้เจริญก*าวหน*าในหนำที่ราชการ 

จนได้รบพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลำๆ แต่งฅำเบี่นร*^มนตรีอย่ในคณะ 

ร^บาลถึงสองสมย ซึ่งน'บํว่าเบนเกียรติประว’ฅอไเสงส่งสำหร*บตนเองและ 

วงศตระกูลเบนอย่างยี่ง นอยกนนกท้จะได้ร'บเกียรติเช่นน์ 

เมือคุณสงวน จนทรสาขาแต่งงานมีครอบครำก็ไค้ปฏิบ’ติฅนเบ็๋น 

หวหนากรอบครวท้ดี มีความปกติและราบรื่นภายในครอบครำฅลอคมา 

สำหรบญาติมิตรและบุคคลทำไป คุณสงวน จ'นทรสาขา ก็มีนาใจ 

โอบออมอารีเอือเพื่อเผือแผ่เสมอมา ประพฤติตนสมํ๋าเสมอแม้ว่าในคราวที่ 

ประสบเคราะห์กรรมก็ย่งรกษาคุณธรรมอ'นดีงามเช่นนหมาค้วิ[)ค้ 

ด'งนน การที่คุณสงวน จ'นทรสาขามาถึงแก่อนิจกรรมโดยโรคค้ำไชี 

เจ็บทีเหลือกวามสามารถของแพทยจะช่วยเหลือไค้ในขณะที่ยำไม่ก็^ๅำปนิ 

สมควรเช่นนี จึงเบ็นทีน่าเสียดาย เฉพาะอย่างยี่งไค้ยำความสลดใจแก่น]ๅติ 

มิตรสหายและกรอบครวของคุณสงวน จุ'นทรสาขา เบึนอย่างยี่ง 



ควยผลกรรมอนคีที่ คุณสงวน จนทรสาขา ได้บำเพ็ญมาฅลอดเวลา 

ทีมีชีวิฅอยู่ และคำยกุศลกรรมที่บรรดาญาตมิฅรสหายและครอบกรวของ 

คุณสงวน จนทรสาขาได้ร่วมใจกนบำเพ็ญเพื่อคุณสงวน จน์ทรสาขา ขอไค้ 

คลบนดาลให้วิญญาณอันบริสุทธของคุณสงวน จนทรสาขา ได้ไปส่สุกฅิวิสไเ 

ในสมปรายภพ เทอญ. 

(พลเอก เนตร เขมะโยธิน) 

๔ ธนวากม ๒๕๑๔ 



คุณสงวน จนทรสาขา ท่านเบนรองเลขาธิการบริหาร ของนายกร'ฐ- 

มนฅรี (อดีค)ท่านมีคุณค่ามากในราชการ มีผี่มือในการบริหารงานในหน่วย 

ราชการของท่านมาก กิจราชการได้คำเนินการไปควยดี ผ้อย่ในบ'งกบบ'ญชา 

ของท่านร'กและเคารพท่านก่นจริง ‘คุ ควยท่านไค้ปกครองบํ้งค่บบ'ญชาโดย 

ธรรม คลอคจนเออเฟอเจอจุนควยนำใจและทรพยสิน ในยามทีแค่ละคน 

ไครบความเคอครอนในการครองชพ โคยท่วกนอย่เสมอ นอกจากผ้อย่ใน 

บ'งค'บบัญชาของท่านแลำ ผู้ที่รู้จ'กกุ้นเคย เพื่อนฝูง ญาติพี่นอง ท่านกั้ใที 

ความเคารพนบกอและเจอจุนคามกาลงอนลมค'งง' เชนเคยจกน ในวงการ 

สงคมสงเคราะห์ และในการกุศลทางพระศาสนา ท่านได้คลุกคลีดๅยคนเคง 

กบไดบรจากเงนทวไป ในวงการสงคมสงเกราะห ในวงการกาชาด ในๅง 

การโรงพยาบาล ในสถานที่สาธารณะและในว'ดในการพร-คๅล14าไๅมๅฤ 

จนมีชื่อเสียงเบนที่รู้จ'กและเคารพร'กิหรือนับลีอชคงด!4บัๅเบ่ ท่านไค้ทำ 

ปร■เ/โยชนแกสงคมแล0/บาเพ ญกุศลไวมาก อาย ของคแเลง'งน ทานนาจะยา'ง 

ออกไปอก 'เบ่^-ไ^วิ^นแกสงอมและบาเพ ญกศล คาม อฐยๅคย 

ได้มากขนอีก 

( ๘ ) 



ะ^*!^^^^?ซื^^^^^^^ 

ฒ่แ^!เ^เ^^ 

ร่บพระราชทานบ่รญญาบตร วทยาลยบองกนราชอาณาจกร 

เมือว่นทื ๑ลี่ กนยายน พุทธศกราช ๒๕0๖ 



I 



กั'บเพอน 

11]01ฟิ14อใ'3*1บ่ออขิอบ่^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^ ใ•บ่•ป็. ใ!4 & 

ทึนิวซแลนอ 1น9 พ•อ* 1^๕0๖ 

รนเริงกบเพอนนกศกษา ว.บ่.อ. รุ่น ๕ พ.ศ. ๒๕0๖ 



เลียงรุ่นเพือนนักเรยนข็าราชการผๅย!]กครทบํ๋านมุกดาหาร 

จงหวดนครพนม เมึอ กรกฎาคม ๒๕๑๒ 

แสดงเบนเจ'าเงาะ ในงานรนเริงครบ ๓0 บ ^ ของนักเริยนข็าราชการผาย!]กครฎ4 

รุนบ พ.ศ. ๒๔๘๓ เมอวนท ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓ 



ในงานเลียงส่งบเก่า รบบืใหม่ ก'บสมาชิกคณะว'นพุธ 



การบญกุศล 

ท0ดกฐนวดบาศิลาๅเวก อำเภอมุกดาหาร จ่ง้หว'คนครพบบ 

พฤศจกายน ๒๕๑๓ 

รวมสมุก รากบผูสาวพ0นรา ในงานห0คคฐฺบ 

วดบาศลาวเวก อำเภอมุกดาหาร จ'งหวํค!เครพบห 



การคำเนนชวิฅของท่าน, ทงไนทางราชกา7 นอกราชการ และ 

สวนฅว ไคแสดงไหเหนช้ค ในความรกชาติอย่างทีสค ในการยึคม’นใน 

พระศาสนา กบในการเทิดทูนพระมหากษฅริย่อย่างสงยี่ง ท่านมีความคีทก 

ทาง เมือพระสงฆ ท่านผู้ใหญ่ ญาติมิตร ผู้ที่ร้พัค้นเคย ฅลอคจนผ้ที่เคย 

ไค้รบอุปการะจากท่าน ได้ทราบข่าวอนิจกรรมของท่าน ควยความเสียใจ 

และเสียคายเบึนอย่างยึง ที่ท่านด่วนจากไปด"วย!รอมะเร็ง ในเวลาที่ควร 

จะอย่บำเพ็ญประโยชน์ต่อไปได้อีกนาน 

คุณสงวน จํนทรสาขา เบึนเพื่อนร'กร'วมซุคน”กศึกษาวิทยาลค้เบองก”น 

ราชอาณาจกรชุดทิ ๕. ของเราทกคน วปอ. ๕ เบนกรอบคร”วิใหญ่ ที่รวม 

กรอบครำส่วนฅํวิของเราไว้ควยกนอย่างม'นคง เรารำก”นจริง ทู เราไม'เคย 

ทอดทงกน ไม่ว่าในงานใด จะเบนการนคพบร”บประทานอาหาร นำประชม 

ชุดที่ ๕. ไปทำนาจร ไปเล่นกอล์ฟ และอื่น ทู คณสงวนจะไปร่วมสนกก”บ 

พวกเราเสมอ และมำจะมีอาหารบวิง ผลไม้บวิง หรืออื่น ทู ไปร*บประทาน 

ดำยก'น หรือไปแจกเพื่อน คำยความเต็มใจและยั้มแย'มแจ่มใสจริง ทู เบึน 

ที่ซาบซงฅรึงใจพวกเรามาก ท่านเบ็๋นคนคุยสนุก และมีเรื่องสนกแปลก ทู 

คุยให้พวกเราพ็งกน เบนที่สนุกสนานกรนเกรงก่นอยู่เสมอ ในครอบครำ 

ส่วนดำของท่าน ท่านอ่อนหวานนุ่มนวล รำและเคารพศรีภริยาของท่าน 

อย่างที่สด ดามใจและให้เกียรติอย่เบนนิตย์ เมือเราทุกคนไค้สญเสียท่านไป 

จึงเสียใจและเสียด'ายเบนอย่างยื่ง โดยเฉพาะพวกเราขอร่วมในความทุกข์ 

ความเสียใจอย่างยี่ง ก*บคุณจงกลนี จ'นทรสาขา ไว้ในโอกาสน อีกคำย 

คณความคีและบุญกุศลท^งหลาย ที่ คุณสงวน จ'นทรสาขา ได้ทำ 

มาอย่างมากแลำ และบุญกุศลที่กรอบครำ พวกเรา เพื่อน ผู้ที่ร้จำคุ้นเคย 

(๘) 



ญาติพี่นอง และท่านที่เการพนบถือ ของ คุณสงวน จ'นทรสาขา ได้ฅงใจ 

ทำบุญคุทิศส่วนกศลให้ คณสงวน จ'นทรสาขา นน ขอให้ร่วมเบ็นพลงอน 

ใหญ่ยี่ง ส่งให้ทำนได้ไปอย่ในที่อนมีแฅ่ความสงบ มความสุขสำราญ 

ตลอดไป. 

ทลเรอเอก บ-5-๙ร.น. วปอ, 

(อน่นต์ เนตรโรจน์) 

ประธานนกศก ษาริทยาสยบองกํนราชอๅณๅจํกรชดที่ ๕ 

( ๑0 ) 



0 

กนเราฅายไปแลำร่างกายก็ถกทอดทํ้งเช่นกํบท่อนไม้ที่ใช้ประโยชน์ 

อะไรไม่ไค้ ด่งที่ชาวพุทธศาสนิกชนทราบทำไปว่าไม่นานหนอกายน์จะนอน 

ท้บ์แผ่นดิน กายน์ม่วิญญาณไป ปราศจากอนบุคคลที่งแลำราวก“บท่อนไม้ 

ไม่มีประโยชน์อะไรเลย แม้เราจะทราบถึงความอนิจจ'งแห่งส่งขารว่าต’อง 

เบ็นเช่นนเราก็อคสลดสำเวชใจไม่ได้ 

ว่นที่ ๑๑ กนยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ครอบครำของดิฉนดด้องได้รบ 

กวามเศรำสลดใจและสะเทือนใจอีกครำหนึ่งในการที่ตำงสญเสียคุณสงวน 

จ'นทรสาขา ผ้เบ็๋นญาติสนิทที่ดีมีความใกล้ชิดไปอย่างน่าเสียดาย ดิฉนคิด 

ไม่ถึงว่าคณสงวนจะด่วนมาสนชีวิดลงรวดเร็วเช่นน 

คณสงวน เบ็๋นบคคลที่มีความกด'ญฌูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มี 

พระคณอย่างประเสริฐ มีจิฅใจโอบอำมอารีต่อญาติพีนอง มีใจกอ 

กวำงขวางรำมิดรสหาย ชอบช่วยเหลือผ้ท้ไค้รบความทุกข ไม่ว่าผ้นน 

จะเบึนใครถำมาขอความช่วยเหลือม่กจะไม่ไดร่ผิตหวิง โดยเฉพาะในคำน 

ส่วนฅำของติฉนหลำจากที่ทำม จอมพเ^ เ*!ฤ^ด ธนะรชฅ ไค้ถึงอสญกรรม 

จากดิฉนไปแลำ ติฉนไค้ร*บความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่จากคุณสงวนดำยดี 

(๑๑) 



ฅลอคมา ไม่ว่าจะมีบญหาใคเกิคขนกุณสงวนจะเบ็นธุระช่วยเหลือจ'คการ 

แทนโคยไม่คำนึงถึงความยๅกลำบๅกแล-เหน็ดเหนื่อย 

คุณสงวนเบ็่นผ้ที่ไมมพิษมีภ่ยแก่]กรเบ็นคนมีความสนุกสนานร่าเริง 

อยูเสมอ ไม่เคยเจ็บบวยถึงลมหมอนนอนเสื่อจึงไม่ใคร่ระว่งสข/)าพของคน 

เอง ทง "I ทีคุณสงวนเรี่มไม่สบายแค่ก็ผึ'น]จผึ'นร่างกายเพื่อ]ห้ทกกนเห็น 

ว่าไม่เบ็นอะไร จนกระทีงดิฉนและนไ]งสาว (คุณจงกลนึ จ'นทรสาขา) รวม 

ทงคุณแม่และญาติพีนองต่างลงความเหนว่าควรจุะ]ห็แพทย์คววจุร่างกายค 

สกกร*ง และหลงจากนายแพทย์ให้ความเห็นว่าควรจะไค้เข’าอย่โรงพยาบาล 

เพอรบการรกษา คุณสงวนจงได้เขารบการรกษาคร*งแรกทีโรงพยาบาล 

ศิรราชเมอวนท ๒๓ มนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รบการดแลรไาษาและเอา]จุ]ส่ 

อย่างดีจากนายแพทย จนอาการคีขึนเบนที่พอ]จของนายแพทย์ และอนณาค 

ให้กล*บบทีนได้ เมื่อกล”บมาอยู่บ่านคุณสงวนแจ่ม]ส แข็งแรงรบประทาน 

อาหารได้ น็าหนกค”วเพีมชํ้น เขไส”ง์คมก'บเพื่อนฝงไค้บางโอกาส ญาติทุกคน 

พาก*นดีใจที่เห็นคุณสงวนมีสุขภาพด้ขํ้น ครนต่อมาประมาณค่นเดีอน 

สิงหาคม คุณสงวนเริมมีอาการอ่อนเพลีย แน่นเบื่ออาหารร่างกายทรค]ทวม 

ลง ญาฅพนองมกวามเหนวาควรเขาอยูโรงพยาบาลเพีอจุะได้ร"บกาว•ค้ลบๅที่ 

ถูกฅอง เมื่อพูดถึงไปอยู่โรงพยาบาลคุณสงวนจะปฏิเสธเสมอเคยปรารภจ่า 

อยากรกษาดวอยู่กด้บบไน แต่เมื่อทุกคนช่วยก่นพูดชแจงเหตุผลจ่งรินยอม 

การเขารบรกษาฅวของคุณสงวนท*งสองคร่งไค้รบควาะเช่ๅยเหถึ0ติาา 

ความสะดวกเบนอยางคจาก ศาสตราจารย นายแพทย์ วีกิจุ วีรานว"ฅค และ 

ไค้รบการดูแลรกบาเยี่ยมถามอาการเบื่นประจ่าจุาลคาลคราจุๅรย์.^เ^เ^^^ย์ 

( ด ๒! ) 



บญญาสมวาร 

ท่านผ้หญิง วจตรา ธนะรชต 

บำเพ็ญกุศล บญญาสมวาร (๕0 วน) เมอวนท ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 



* 



กษาน จาคิกวณิช ศาลฅราจารย์นายแพทย์ โรจน์ สวรรณสุทธ และ 

นายแพทยผู้ใหญ่รวมทงพยาบาลผ้น์าใจอินดีงามอีกหลายท่าน ซึ่งคิฉนท่อง 

ขอขอบคุณแทนกรอบคร‘วของคณสงวนไว้ ณ ที่น์ควย 

การฟ้ารบการรว้าษาตวของคุณสงวนในกร^ง์ที่สองน์อาการไม่ดีขนมี 

แท่ทรงก*บทรด คิฉํนเห็นอาการของคนบ่'วยแลวใจหายควยกวามสงสาร 

คิฉนได้ไปเยียมคุณสงวน และร*บพ้งอาการบ่'วยจากนายแพทย์ที่โรง 

พยาบาลทุกว*น คำยกวามสงสารคนบ่วยและความเบ็นห่วงนองสาวซึ่งมีอยู่ 

คนเคียว ร้สึกว่ากำล*งใจเสีย และโศกเกรำอยู่คลอคเวลา 

คิฉนไค้ทราบความเบนมาของโรคและอาการบ่วยของคุณสงวนจาก 

นายแพทย์โดยฅลอคว่าบ่'วยควิงน์อาการหน*กมากความหวำมีนอยเหลือเกิน 

แต่คิฉ*นก็ย*งมีความเชื่อม'นและคิดเสมอว่าคงมีทางรำษาให้หายได้ คิฉนได้ 

ปรารภก*บ่นายแพทย์ว่าจะมีทางใดที่จะช่วยให้คนบ่'วยมีอายยืนยาวท่อไป ถึง 

แม้ว่าจะฅำงนอนบ่'วยอย่เช่นน์ญาคิทุกคนก็พอใจแลำ 

คิฉนเองก็ทราบดีว่าไม่มีสี่งใดในโลกที่จะสามารถย*บ่ย"งความคาย 

ไว้ไค้ การ เกิด แก่ เจ็บ คาย เบนสี่งที่ไม่มีใครหลืกเลี่ยงได้ทุกคนตองฅก 

อย่ภายใด้กฏเกณฑ์นี และถึงแม้ว่าความหวงจะนอยลงทุกที คราบใดทียงมี 

ลมหายใจภรรยาคุณสงวนญาติพีนองก็ย่งรอความหวงอยู่ ในที่สุดคุณสงวน 

ก็จากญาติพี่นอง และภรรยาที่รกไปจริง ๆ ควยอาการอันสงบที่งความ 

เครำโคก ความอาล*ยรกไว้แก่กรอบครำ ญาติ มิตรสหายอย่างไม่มีอันกล*บ่ 

คณสงวน จ*นทรสาขา ไค้ถึงอนิจกรรมไปแลวร่างกายกลบเบน 

เถำถ่าน กลายเบนธาฅทลี่ไปฅามสภาวธรรม สื่งทียงเหลืออยู่ก็คือคุณงาม 

■ช 



กวามดทได้บำเพญไว้แฅ่ครงยงมีชีวิต และผงอย่ในจิฅใจของผ้ที่เกย 

ปฏบฅงานและอยู่ร่ๅมกนมาในอด้ฅให้รำลึกถึงคณสงวน จ*นทรสาขาไม่ร้ลืม 

ขอกุศลผลบุญราศีแห่งกวามกฅญ0]กต!,วพี อีกทงกวามดีทงหลาย 

ทคุณสงวน จนทรสาขาได้บ'ระกอบกรรมดีไว้เมื่อคร^ย'งมีชีวิตอย่ จงเบน 

ดวงประทปนำดวงวิญญาณไปสู่สุกติใมสมปวๅ^ก'^จุ(ว้ก”^บ่ๅ'50 

(ท่านต้หญิงวิชิตรา ธนะร่ชต 

( ๑๔ ) 



เวลากวา ๒๐ ปีหไคกบหา ร้กใกรสนิทสนมก้นมา นิงมิฅร ยงาฅิ นาประหลาดท 

ไมเกยผดพองฒอง1วก้น1,ลยแมแฅ?)70 เดี^^ กุฒงวน เรยกผมวา ”พิวิฅก" ดีดปากทุกกำไมวาพคก้บ 

ยูใด เชนเดยวกบทผมเรขกกุฌสง'^น')ๅ "นาหงวน'’ กามทึนิยมเรยกก้นในบรรดวยูใกลชิดภายใน พวก 

ขาง เกาะกเลยลำด้!ผูาฅิระหวางก้นไมถูก 1,ป็1]เหกุใหเกิดอาการฒนไสกนฃนบางกม 

ฒรูรักกุณสงวนกรงแรกกงแฤ เปนเลขานการกอ0สลากๆ วนเนินผอานวยการ - เป็น 

รฐมนกร แลวมา เปนราษฏรขนสายสะพาย วน เขาโก^ไมใชช้ำเวลาเลํกนอย ผมร้บ์รองไดวากนกนนิ 

ไมเกยเปลยนแปรฒุลักษณะไมวาวะอยูในจึาI]ะเชนใด กิวามเนินผูดี สุภาพออนโยนและร้กคักดกร 

ไมยอมใหยูใดดูถูกไดเ1]นอ้1นขาด เกยอยางใดกอยางนนกลอดเวลา กุณสมบัฅิทนาชมเชยประการหนงกือ 

การยิมสู ฅงแกรวักก้น,มาผม1มุเกยเห็นกุณสงวนหไ]า เกึราระทมทุกขวากเหกุการณหกนกองผ^ธู1 หงห 

หนกหนาเพยงใด กงก้ด'!?^สํดวยใบหนายิมแยมเสมอ ในทสุดแมแกการกอสุก้บโรกรายในกายซิงรก้ำวา 

ฉกรรวนกวนไมสาร]ารถวะเอาชนะได ใบหใ]ากยงบิมแยมไดวนนาทสุดทาย เสมือนวะมกวามสมหวัง 

บางประการ รออยู ณ ทเดทหนง ชืงฅนกำวังวะเดินทางไปกงกระใ^' 

กิดถงท เราเกย รวมชิวฅกนมาทง เรี๋องงาน, เรี๋องเทบวและส่วนก้ำวิบากะ แล้วกอด 

ใวหายมิได แบระยะหวัง,ชกวะงอมไปดวยกน เลยช้กหางไปบางกวังไดพูดกุยก้นกิง เรืองทผาน ๆ ม่ๅ 

ไดดวยกวามสุข สุขไดัเพรวะ เราไมเกยหากวามสุขบนกิวามทุกขเดือดรอนชองผ้อนได เอย 

กวาร]รูสิกของผมทมืฅอกุณสงวน กงแวมล้าสดขนอยูอย่างใดก็อย่าง!หเ' ระลักกงกร^งใด 

ก็ เก็ณแกใบณ้าอใ].ย่มแย้มบริสุทธ แฅงก้ำสะอาดเรืยบรอย ผมเรืยบแปล้โอภาปรากวัยด้วยเสิยง เลัก 

เสียงนอย ดีดฅลกกรี๋น เกรงอขูเนินนิว ผมวะกงกวามล้สีกของกน เองไวเชนนวนกวาเราวะ:ไล้พมกห 

และหากกรรมดือนเราไล้กระทำรวมวันมา วะบ้นดาลให้เราได้เกิดรํวมวันในชาก!ดได้อก ผมกิวะยินดื 

เป็นทสุด. 



0 ำ 5^ ป 
คา เาฑล!) 

ห'!ตดึท้ไา? 1พ‘!|!1พผ 
คุณสงวน จไเทรสาขา ร้จํกชอบพอก'บข’าพเจ’ามาเบ็'นเวลานาน ได้ 

เรึมร้จ่กสนิทสนมกโแมื่อข‘าพเจ'าได้ย๎ายจากตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนเสนา 

ธิการทหารบก มารบราชการเบ็่นนายทหารคนสนิทและเบ็'นผายเสนาธิการ 

ประจำๆพณๆจอมพล สฤษดื้ ธนะรชฅ์ ตามความเห็นของข็าพเจาแลำร้สึก 

ว่า คุณสงวน จนทรสาขา เบ็นกนมีอารมณ์สนกสนาน ไม่ถือเน้อถือตำ 

ไม่เอารคเอาเปรียบใคร เข'าไหนเข'าได้ มีใจกอกว'างขวาง ท*งย่งเบ็'นกน 

เด็ดเดี่ยว บึกบึน ทรหดอดทน และเบนกนรำพวกรกพ’องเบ็'นอย่างยึง 

นบแต่ขำพเจำได้กบหาสมาคมกบ คุณสงวน ฯ เบึนต’น่มา ขำพเจำ 

ได้ยินบุคคลต่าง‘คุต่างก็ใช้คำแทนชื่อเรียกคุณสงวน ๆว่า “น้าห^วน" ทกคน 

ทำน้ไม่ว่าผู้เรียกจะเบึนคนรุ่นก่อน รุ่นราวคราวเดียวกน หรือคนร่นหลำก็ 

ตาม ลวนเรียกกนดำน้ทำสน ซึ่งก็เบนการแสดงช่ดแจำแลำว่าคุณสงๅน 

จนทรสาขา เบ็นที่นิยม รำใคร่ เการพ นบถือ ของบรรดาญาติที่น่ำง 

เพื่อนฝูง มิตรสหาย และผู้ใฅ้บำคำเบ'ญชามากเพียงใด 

คุณสงวน ๆ เบนคนกวางขวางทงในวงสงคม วงการกำ และเบน 

ที่รู้จำของบรรดาขำราชการท!งผ่'ายทหาร ตำรวจ และพลเรือน เบ็่นอย่างดี 

แล^อยางมากมายทIคยว ‘กงม) ก11/1มวิ^Iม)องควยIคมทฦยๅ คณสงวม ๆ 

เคยเบ็่นขำราชการผายปกครองในกระทรวงมหาดไทยมาแลำอย่ๅงหนึ่ง แล- 

ในโอกาสต่อๆมาก็ได้เกยติดตามๆพณๆจอมพลสฤษดี่ ธนะรชฅ์ ไปตรวจ 

(©า)) 



ราชการฅางจงหๅคทุกจุง■เ/เวคเสมอมามิไค้ขาด ยิ'งกว่านน กณ,สงวน ๆยง 

เคยดำรงตำแหน่งเบ็่นผู้อำนวยการสำน”กงานสกๅกกินเญ่งชองมิ'^บาลอยู่ 

หลายบี และในทีสุดยงเกยดำรงตำแหน่งเบึนำ^มนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

อุฅฟิาหกรรมมาแลวอีกควย ซึงใน^านะที่ได้ดำรงดำแหน่งหนบีที่ใหญ่ ทุ 

โต ทุ ดำกล่าวมาแลวเหล่านีนี่เอง ที่ทำให้คณสงวน ฯ เบนที่ร้จำชอบพอ 

ทงในหมู่V'เอกา คหบดี และในหมู่ขำราชการท^ผายทหาร ตำรวจ และ 

พลเรือนเบ็๋นอย่างดี 

โดยข่อเท็จจริงแลำ คุณสงวนๆเบ็'นกนที่มีความเจริญทำวหนำใน 

วิถีชีวิตสง เขำทำนองที่เรียกได้ว่า เบนอภิชาตบุตร เพราะในชีวิตของการ 

รำเราชการ คุณสงวน ๆ ได้ดำรงตำแหน่งถึงข!เรเมนตรี อนเบ็'นตำแหน่ง 

ที่มีเกียรติยี่ง ซึ่งก็ควรที่อนุชนคนรุ่นหลำที่หวำความเจริญกำวหนำในวิถี 

ข็วิฅ จ่กควรได้ยึดถือเอาเยี่ยงอย่าง 

คุณสงวน จำทรสาชา เบ็นนองชายต่างบิดา ของ ๆพณๆ จอมพล 

สฤษด ธนะรำฅ์ เท่าที่ขำพเจำเคยเบ็่นนายทหารกนสนิทของ ฯพณๆ จอมพล 

สฤษด ธนะร่ชต์มา ร้สึกว่า คุณสงวนๆ เบ็'นนองที่ ฯพณๆ โปรดปรานรก 

ใคร่มากที่สด ท^งน ก็เห็นจะเนื่องจากว่า คุณสงวน ฯ เบี่นคนที่มีความมานะ 

บึกบึนทรหดอดทน และเมือใช้ให้ไปกระทำการอะ ไรแลำ ก็ได้การไค้งาน 

เบ็๋นที่ถกอกถกใจนำแองทีฌนลกษณะประการสำกญ 

อำที่จริงแลว คุณสงวน ๆ ก็เบ็'นนักกีหาทำประเภทกลางแจำและ 

ในร่ม ใคร ทุก็ไม่เกยกาดเคยนึกมาก่อนเลยว่า คุณสงวน ฯ จะมีชีวิตสน 

แต่เรื่องทำนองนื่ก็เบ็๋นเรื่องสุตที่ใครจะห็าน จะผนที่จะไม่ให็มีมิให็เบ็'นไปไค้ 

ำเ)าทไ'^^'^"เ^'^^^*^'^^"^^^^^"^ ก'^ชิง3ญ่11ก มIไ]บใ-)ไย ลมชิายทงฟิใง) 



เบนธรรมดา คุณสงวน ๆ ก็อย่ในสภาพนนและกได้จากไปแลว จากไป 

อย่างไม่3^วนจะกล"บมา จะกงเหลืออย่ก็แต่คุณงามความคีที คุณสงวน ๆ ได้ 

ประกอบมาแลวในชาฅิภพนืเท่านน ที่จะคงเหลืออยู่เบนที่ระลึกเบ็๋นรอย 

อาลยอาดูรแก่ผู้ที่อย่ขำงหล"งสืบไป ขอเดชะกศลผลบุญ ตลอดจนคุณงาม 

ความคีใคบุที่คุณสงวน จ"นืทรสาขา ได้เสริมสรที่งมาแล’วในชาติภพนก็ดี 

ในภพก่อน‘คุมาก็คี ขอจงเบ็๋นผลานิสงส์เบ็๋นพลวบจจ"ย ช่วยดลบ"นดาล 

ให้ควงวิญญาเาเของ คุณสงวน จ"นทรสาขา จงไปส่สุคติ เสวยสุขอยู่ใน 

ลมปรายภพโพ’น ดามควรแก'คฅิวิส"ยฅลอดไป ... เทอญ. 



ผมหู้กคุณสงวน จนทรสาขา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เพราะคุณสงวน 

จนทรสาขา มาเขาโรงเรียนขาราชการผายปกกรอง เบ็๋นน*กเรียนปกครอง 

ของกระทรวงมหาดไทย ขณะนไเผมมีหน*าที่เบ็่นอาจารย์ใหญ่ผายวิชาการ 

ของโรงเรียนแห่งนีอีกดำแหน่งหนึ่ง เมื่อคณสงวน จ'นทรสาขา เรียนสำเร็จ 

สอบไล่ได้แลวออกร*บราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ เรีมตนในตำแหน่งสำรอง 

ปลดอำเภอเพื่อผึ'กห*คงานหากวามร้ความชำนาญ และผืกฝนฅนให้เบ็่นน*ก 

ปกกรองและน*กบริหารที่ดี ผมก็มีหน่าที่เบ็่นผ้ปกกรองบ*งก*บบ*ญ่ชาคุณสงวน 

จ'นทรสาขา ฅํ้งแฅ่ผมมีตำแหน่งหำหน*ากองพสำพ*งจนกระท่งผมเบ็๋นอธิบดี 

กรมมหาดไทย ทำให้ผมก*บคุณสงวน จ'นทรสาขา มีกวามคุ้นเกยใกล้ชิด 

สนิทสนมและร*กใกร่ฅ่อก*นอ*น่มีมูล3านจากความเบ็'นศิษย์กำเอาจารย์ มิใช่ 

อย่างผ้อย่ในบ*งก*บบ*ญชาท'ว"]ไห่ คุณสงวน จนทรสาขา จงเรียกผมว่า 

''‘อาจารย์” ฅงแฅ่นไเมา ท*งฅ่อหนาและลบหลง 

ผ้ที่เบนน'กเรียนโรงเรียนขาราชการมิ''^ห่'5®รอ®รอมูห่ร”ช่’' ^ 

ระเบียบเคร่งกร'คในการห่ฏิบํตและออรนีริน"^®'เพราะมฺกะแนนในเรืองนี 

เบนส่วนห่ระกอบ กณสงวน จนทรสาขา อยูในเกณราเรยนด มกวาม 

ประพฤติดี สภาพอ่อนโยน มกวามรกหมูรกกณะ และเบนนกกฬาทด 

กนหนึ่งของโรงเรียน ถึงก*บไค้รบเลอกให้เขาไห่'■ลน''''า'แ'' 

ร*1บาลที่สนามในว่งสวนกุบลาบ'ช่รพื่านนา^®ร3น'''®'^*^''^''^^"''''^''''’’^^'^'’^'''^ 



ควย แม้กุณสงวน ร่นทรสาขา จะเบี่นกนสุภาพอ่อนโยนแต่มิเช่คนอ่อนแอ 

มีควานจริงจงต่อการเรียนและเค็กขาด!นการทำงาน ซึ่งเบ็่นคุณสมบฅที่ 

เหมาะสมประการหนึงของผู้ที่จุะเบ็๋นน*กปกครองและหรือนกบริหารที่คี 

ภายหลงที่คุณสงวน จ*นทรสาขา ได้ร*บราชการเบนขที่ราชการประจำ 

ในหนาทีผ่ายปกครองจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ ก็เปลี่ยนวิถีชีวิฅในทางราชการ 

มาเบ็นขาราชการการเมืองในคำแหน่งหำหนทีแผนกการเมือง สำก'ดสำนำ 

งานเลขานุการร*^มนตรี กระทรวงมหาคไทย แต่ฅอนน้ผมได้ออกจาก 

ราชการไปก่อนแลว เนืองจากผมพลอยถกพายรทียอ'นเกิดจากความวิปริต 

ทางการเมืองของนกการเมืองบางกนอย่างกะท่นห“น โดยร*^บาลในขณะนน 

(คุณควง อภยวงศ์ เบนนายกร*^มนตรี) เห็นว่าผมแก'มากไปแลว ได้มีคำส’ง 

มาถงผมเวลา ๒๑.๐0 น. ให้ออกร*บบำนาญฐานรบราชการนานเรีมแต่ 

วนรุงขน (ทำ ‘คุ ทเวลานำ,ผมมอายุเพยง ๔0 บเศษ และอายราชการ 

พึงจะครบ ๒๕ บ) คุณสงวน จำทรสาขา จึงมิได้อยู่ในความปกครองบำค*บ 

บญชาของผมแลว แต่คุณสงวน จนทรสาขา กยำคงเรียกผมว่า ‘'อาจารย์" 

ไม่มีอะไรท^งกิริยาและวาจาที่จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงไป 

วิถีชีวิตทางการเมืองของคุณสงวน จำทรสาขา ซึ่งได้ดำเนินไปควย 

ความอุตสาหะวิริยะและประกอบควยคุณงามคๅๅมดี ทำให้คุณสงวน 

จนทรสาขา เจรญกาวหนาไป เบนลำคบ โดย ได้ร’บ เลือกตำเบนสมาชิก 

สภาผู้แทน (จำหวดนครพนม) เบนเลขาธิการพรรคสหภุมิ เบนสมาชิก 

สภารางรฐธรรมนูญ เบนรฐมนฅรีช่วยว่าการกระทรวงอฤสาหกรรม เบแ 

เลขาธิการผ่ายบริหารของนายกร’ฐมนตรี เบนตำ 

แม้ว่า คุณสงวน จนทรสาขา จะมีตำแหน่งหนทีที่ราชการสงเบนถึ^ 

ร*ฐมนตรีหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าอธิบดีหรือปลำ!าระบรๅ.3 ก็มิได้ทำให้ 

( เตุ! 0 ) 



ศุณสงวน จนทรสาชา ลืมฅวฒืเพื่อน ลืมหมู่คณะ หรือลืมที่จะกระทำตว 

เบ็นศิษยที่ดีที่น่าร*กฅ่อบรรคาครบาอาจารย์ซึ่งรวมที่งฅํวผมแม้ผมจะเม่มี 

อำนาจหนที่ที่ในราชการหรือไม่อาจจะทำประโยชน์อะไรให้ไค้แลวก็ตาม 

ยี่งกว่านน ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕0๓ ผมไค้กลบเขารไ]ราชการอีกใน 

ตำแหน่งเลขาธิการ ก.ฅ.ภ. โดยไค้รืบมอบหมายจากร^บาลให้คำเนินการ 

จ'ดฅํ้งสำนักงาน ก.ต.ภ. เพื่อตรวจสอบการปฏิบฅเกี่ยวแก่ภาษีอากรและ 

รายได้อื่นของร*ฐ ตำแหน่งเลขาธิการ ก.ต.ภ. และสำนักงานแห่งน์ขํ้นตรงต่อ 

นายกร”3มนตรี ซึ่งตามสายงานการปฏิบ”ฅหนัาที่ในบางประการก็จะนัองผ่าน 

เลขาธิการผ่ายบริหารของนายกร*ฐมนตรีเบ็๋นผู้เสนอ คุณสงวน จ”นทรสาขา 

ก็มิไค้ทำตำว่ามีอำนาจเหนือหรือตีเสมอเพราะตนก็เท่าเทียมหรือยี่งใหญ่กว่า 

แต่กล*บกอยเบนหูเบนตาช่วยบด เบาและบองกนเมื่อมีใครแกลำใส่รไยหรือ 

ให้ความไม่เบ็่นธรรมแก่ผมเพื่อมิให้ผู้ใหญ่เขไใจผิด ที่งนื ย่อมเบื่นคุณธรรม 

ในล*กบณะของก*ลยาณมิตร ซึ่งผมจะลืมเสียไม่ได้ 

ผมไค้พบคุณสงวน จ'นทรสาขา เบ็'นครำสุดทไยที่โรงพยาบาลศิริราช 

ก่อนที่คณสงวน จ'นทรสาขา จะถึงแก่กรรมประมาณสกหนื่งเดือนเศษ เมื่อ 

ผมพบแลวก็ไค้ข่าวว่าอาการดีขนคลบไปรกษาต่วที่บไนไค้แลไ ผมก็ดีใจ 

คิดว่ากงจะ ยำไม่เบนอะไร แต่แลวอีกไม่ชไก็ไค้ทราบว่าคุณสงวนจ'นทรสาขา 

ถึงแก่กรรมเสียแลว 

การถึงแก'กรรมของคุณสงวน จ'นทรสาขา เบ็นการที่ผมตองสูญเสีย 

ทำศิษย์ที่รำและมิตรที่ตี ซึ่งยากที่จะหาได้ จึงทำให้ผมเศรไใจและเสียใจ 

เบ็'นอย่างยี่ง อีกไม่นานก็จะถึงว”นพระราชทานเพลิง ร่างกายของคุณสงวน 

จ'นทรสาขา ก็จะหมดไป คงเหลืออยู่แต่ ชือเสียง คุณงามกวามดี เกียรติ 



ประวฅทีคุณสงวน จนทรสาขา ไค้กวะทำไว้ และโดยเฉพาะอย่างยิง กวาม 

เบ็นมิฅรแท้ซงผมและเพื่อน คุ ของคุณสงๅน จนทวสาขา จะฅองระลึกอย่ 

เสมอ 

V) 4^ 4=1 I 

ขออำนาจแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีที่คุณสงวน จ*นทรสาขา 

ค้มีอยู่ และบรรดาญาติมิฅรอุทิศให้ ไค้เบนบจจ'ยส่งเสริมและดลบนดาล 

ให้ดวงวิญญาณอนบริสุทธของคุณสงวน จ'นทวสาขา ไค้ไปส่สกติใน 

ส*มปรายภพควยเทอญ. 

บ้าไ^แด^อต}! 

ว'!!ที่ ๑ ฬ!เตวิกายV ๒ฟ้ด๔ 

(หลวงนรกิจบริหาร) 

( เฮเช ) 



ขาพเจาได้มีโอกาสร้จํกกํบคุณสงวน จไเทรสาขา ตํ้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

อนเบ็นบีทีขาพเจาย'ายมาริบราชกาว!นกองต่าวๅจุสนฅิบาล และทำหนาที 

เบนนายตำรวจประวำ ๆพณๆ จุอมพล สคุษอื้ ธนะร”ชต์ ฅํ้ง์แต่นนมากวาม 

คุ้นเคยสนิทสนมก็มีมากขํ้นเบ็่นลำฤบเอลอกมา ท*งนืก็เนื่องจุากคุณสงวน 

จนทรส่าขา เบนบกคลที่มีนา!จุกว่างขวาง ไม่ถือฅว่ ไม่เอารคเอาเปรียบ!กร 

รกเทือนฝูงหมู่คณะ ซึ่งพวกเราส่วนมาก!นบรรดาที่!กล้ชดสนิทกน!ห้ 

สมญานามเรียกว่า “คุณนที” อไแบนกำยกย่องถือเสมือนญาติ คุณสงวน 

จนทรสาขา ก”บขทีพเจทีได้เกยร่วมงานทที!นราชการและงานส่วนฅํวหลายกร*ง 

หลายหน ททีย่งได้เขทีร”บการศึกษา!นวิทยาล”ยบองก”นราชอาณาจุ”กรชดที่ ๕ 

พรอมกนอีกควย เมื่อไค้พนจากราชการมาแลทีก็ได้ไปมาหาสู่และพบปะก”น 

ไนกลุ่มของสมาชิกกณะว"นพุธ 0๓ ซึ่งเบ็๋นชุมนุมของบุกคลผ้เจริญดำยว’ย 

ทง!นทางกรอบกรำก็ไปมาหาส่ก่นฅลอคมาทำ!ห้เกิดกวามร”ก!กร่ค้นเกย 

น’บถือก'นเสมือนญาติอ”นสนิท 

กณสงวน จ”นิทรสาขา บวยเขทีร”บการร”กษาที่โรงพยาบาลกิริราช 

ระยะแรกได้ร”บการรกษาหายออกจากโรงพยาบาลมาแลว ร่างกายอวนทวน 

สมบรณ์เบ็๋นปกติ ไปร่วมร”บประทานอาหารกลางว”นิและสนุกสนานก”บ 

พวกเราชาวคณะว’นิพธ0๓ไค้ ต่อมาอีกไม่นานก็ลไเบวยลงอีกจนถึงแก่กรรม 

ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อว'นท ต® ก’นิยายน ๒๕๑๔ ขาพเจทีไปเยี่ยม 

อาการบ่'วยหลายกรทีแม้ว่าจะมีอาการทรุดมากแลวเห็นหนทีก็ย้งยี่มได้ บาง 

โอกาสก็รองเรียกชอขาพเจาเสมอ ที 

(เตส) / 



การจากไปของคุณสงวน วนทรสาขา กระทำให้ข"าพเจาและ 

ครอบครวบงเกิคความเศร^าโศกเสียใจุญ็'นคูนมา)ๅ แม้จะร้อย่แลำว่าย่คูมเบ็'น 

ไปตามสภาวะขคูงสำขารซึ่งไม่มีผ้ใดหลีกเลี่ยงโบ้พำ.เค้ 1าไม่คูาจที่จุ ะหกหำม 

ความเสียใจอาลำรก่ลงไค้ 

คุณสงวน จนทรสาขา เคยรำราชการในตำแหน่งสง อาทิ ร'^มนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงคุตสาหกรรม เลขาธิการสำนกบริหารของนายกบ้^มนตรี 

ผู้อำนวยการสำนกงานสลากกินแบ่งร"^บาล นอกจากน่ยำได้รำเลือกตำเบ็'น 

ผู้แทนราษฎรจงหวดนครพนม และทรงพระกรณาโปรดเกลำ ๆ แต่งตำให้ 

เบนสมาชิกสภาร่างร^ธรรมนญ ไค้ปฏิบติหนำที'ราชการคำยดีฅลอดมา 

นบวาเบนผู้มเกยรติยศชือเสยง เบนทีรกใคร่นำถือของบรรดาผ้ร่วมงาน 

และมิตรสหายทำไป แม้ว่าจะล่วงลบไปแลว คณความคีทำหลายก็ย่อม 

เบนอนุสรณให้ปรากฏแก่กนร่นหลำตลอดไบเ 

ขอบุญกุศลและคุณความคีทีคุณสงวน จนทรสาขา ไค้กระทำแลำแต่ 

หนหลงประกอบควยกุศลกรรมที่ภริยา ญาติ และมิตร บำเพ็ฌอทิศให้ 

จงเบนพลวบจจยสงเสริมให้ดวงวิญญาณ ไปส่สกฅิในสำปรายภพทกเมือ 

เทอญ. 

ด้วยความอาลัยรัก 

ทล.ต.ต. สำราญ กร่ดสิร 



คำไาฒ1| 
ขิาพเฑ้บงเกิดความปฏิเวธ รนทดใจอย่างสุดซง เสมอดำยสญเสีย 

ญาติสนิทไปคนหนึ่ง ทนทีที่ได้ทราบว่าคุณสงวน จนทรสาขา ถึงแก'อนิจ- 

กรรมดำยโรคมะเร็งในหลอดอาหาร ท^งนึ่ เพราะคุณสงวนเบ็๋นเพื่อนที่ 

เสมือนญาติ ซึ่งมืความเกี่ยวพนกบขำพเจำอย่างแน่นแพ้น จนขำพเจำมิอาจ 

จะเวนการกล่าวถึงคุณสงวนใน;ฐานะผ้มืความสนิทชิดชอบเบ็่นพิเศษเสียได้ 

ฅลอคระยะเวลา ๑0 บของความสนิทสนมและการทำงานร่วมกน 

คุณสงวนเบึนคนมองโลกในแง่ดี และมีอารมณ์สนุกสนานร่าเริงอยู่เบ็่นนิตย์ 

ชอบใช้ขีวิฅเรียบ‘คุ ง่าย‘คุ และรำการทำงานเบนชีวิฅจิตใจ สีงต่าง‘คุ 

เหล่านั้ที่ช่วยให้คุณสงวนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขสมบรณ์ 

ในดำนการรำราชการคุณสงวนมีธาตุแท้ของความเบ็นผ้นำหลาย 

ประการ เบ็๋นตนว่า ความเฉลียวฉลาด ความกลำ ความเขมแข็งอดสาหะ 

และความซื่อสฅย์กต”ญฌูฅ่อผ้มีพระคุณอย่างไม่เสื่อมคลาย ยากที่จะหาผ้ใด 

มาเสมอเหมือน ยึงไปกว่านนในฅลอดชีวิตการรบราชการ คุณสงวนยำเบน 

ผ้มืความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่นและผู้อยู่ใต้บำคบบ”ญชาโดยเสมอหนำกน 

ทใยงเบ็'นนำต่อสู้เพื่ออุดมการณ์มิใช่นกฉวยโอกาส สมกำที่คุณสงวนได้ 

ร่ำบำเหน็จความชอบพิเศษในการรบราชการฉลองเบํ้องยุคลบาทภายโต้ 

นพปฎลมหาเศวตฉฅร กล่าวคือ ได้รำพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มหาวชิรมงกฎ ซึ่งเบนเกียรติประว”ตอนสูงส่งน่าสรรเสริญยี่ง 

ในดำนบุญกุศลคุณสงวนได้บริจาคทานและช่วยเหลือผ้อื่นไว้มาก 

โดยมิเห็นแก'ลาภ ยศ จนเบนที่รำใคร่นำถือของบรรดาญาติมิตรและบุคคล 

( 1®0๕ ) 



ทวไป ตราบจนกระทํง้สั้นอาฒุ้ การที่คุณสงวนมาด่วนถึงแก'อนิจกรรม 

ลงไปเช่นนํ้ย่อมนำมาซึ่งความโศกผีลค สะเทือนใจ แก'บรรดาญาติมิตร 

ท้อยู่เบองหลงและบุคคลผุ้มีคๅามเกี่ยวพนกนเบ็'นส่วนตวอย่างหาที่เปรียบ 
:^''เ ^ มเค์ 

ขาพเจาทVเน^านะส่วนตำและใน^านะผ้เคยร่วมงาน จึ่งใคร่ขอ 

วิงวอนอธิษฐานให้คุณพวะศรีรำนฅร่ยจุงช่วยคลบนคาลให้คุณความคีและ; 

กุศลบารมีทงหลายทํ้งปวงที่คุณสงวนได้สํงสมใว้ในชาฅินั้ จงเบนบั๋จจย 

หนุนเนองอำนวยให้วิญญาณอนบริสุทซึ่ขอรคุณสรวนได้ไปส่สคด้ และ; 

อำนวยอิฏฐิวิบุลผลในสไ)ปรายภพควยเทอญ. 

(ศาสตราป็ารยทว เซริญทิท*กษํ่) 

{๒๖) 



คํ^าฑฒ 
ทุกบีทขาพเจาได้ร\เแฅ่งฅํ้งเบนผ้ธำนวยการกองลีลาศในงานฉลอง 

รัฐธรรมนูญ คุณสงวนก็สมกรเขำมาเบึนกรรมการร่วมคณะ ม็เใช่มีความ 

พิศวาสในศิลปประเภทน เพราะบื่แรัวบี'เล่าขำพเจ่าไม่เคยเห็นเธอลีลาศ 

เห็นแต่โปกฮาอยู่รับเพื่อนฝูงหม่ใหญ่ ทุ ทุกคืน และเพื่อนฝูงเหล่านน 

ก็มิได้มีฅำแหน่งใหญ่โตหรูหราอะไร รัวนแต่หรัาซื่อ ทุ คบหารันรัวยจิฅใจ 

รันบริสุทธ เต็มไปรัวยไมตรีจิตมิตรภาพอนแท้จริง 

ต่อมาคณสงวนกลายเบืน พณ ๆ ท่าน เธอไม่เคยลืมรัวและลืมเพื่อน 

เก่าทุ เคยอย่างไรก็อย่างนน ใครมีธุระปะบงมาออกปาก เธอเบนช่วย 

เสมอ แต่คนไทยเรานน ใครมีบุญหนกศกดื้ใหญ่ ก็เฮกนเรัาไปคลุกคลี 

คบหาเพื่อหว*งประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ยี่งคุณสงวนเบนกนกบง่าย จึง 

มีเพื่อนฝูงประเภทนึ่มากมาย แต่พอหมดบุญวาสนาไม่รู้หายรัวไปไหนหมด 

พบปะก็ท*กทายอย่างเสียไม่ได้ บางคนเลี่ยงได้ก็เลี่ยง บางคนแกรังโอภา 

ปราศร*ยแบบย”วโทสะ แต่เธอก็ยม ยํ้มได้เสมอ ยมอย่างแสดงว่า ฉ*นรู้ราคา 

ของแกแลว ตอนรัายนั้จึงกลายเบ็๋นคนที่มีเพื่อนฝูงค่อนรัางจำรัด เพราะ 

ได้ร้เช่นเห็นชาติเสียหมดแลว 

ในบไเปลายแห่งชีวิตเธอได้พล'ต่เซา'โบ่โ'!^ค^"รน'ทุธ มีจำนวนราว 

๓0 ส่วนมากเบืนรัาราชการบำนาญชนผู้ไหญ่ และพ่อรัาที่สูงรัย มีว*ฅถุ 

ประสงค์เพียง ร่วมก่นกินร่วมรันดื่มบ่ลมฤรัย ต่างร่วมใจร่วมร'กสาม'กกี ถึง 

( เฐปิณ์ ) 



วนพุธกนคพบกนตามเหลาเบ็๋นประจำ แม้คุณสงวนขิะมีวยงอมไม่พอ แต่ 

คณะกอาแขนรบดๅยคๅามยิม,ตี'[ตยห่ๅ[าม รู้สึกว่าเบ็นกล่มเพื่อนเหม'ที่เธอ 

มกวามสุขอย่างแท้จุริงแล^ติตเจุเฎๅมๅเๅ 4V| มาห่างเอาก็เมึ่ธลุฤขํ้มไม'ไหว 

เสียแล’ว่ 

ขาพเจารกใคร'กบคุณสงวนมานาน แฅ่มิไค้คบหากนเพื่อประโยชน์ 

จงกงรกใคร่กนอยู่จนบดน ขอให้เธอไปเบนสุขเถิด ไม'ช’ๅเรากงพบกน. 

^^1^06 /เ^*.//' 
( 
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แค่ฒ'/ๆยฮก 

ยอนหลงไปเมื่อ ๔๘ บมาแลว ขณะนนข่าพเจ้าอายได้ ๑๒ บี่ ไค้ 

เดินทางจากบานไปฒู่กํบคุณพ่อที่ด้าเภ0ฐาฅุพนมเพื่อเขาเรียนชนปา:"ถม 

บ๊ที ๔ ขาพเจ*าได้มีโอกาสอยู่ร่วมก้บบรรตานอง‘คุ ชองข่าพเจ่า ขถเะนน 

สงวนอายุได้ ๕ บี' และย่งไม่ได้เข่าโรงเรียน ในระยะนขบีพเจบีและสงวน 

อยู่ใน ว'ยที่ซุกซนมากกว่าพี่น’องทุกคน ฉะนน การจะไปไหนมาไหนสงวน 

มกจะฅิคฅามขบีพเจบีไปควยเสมอ เวลาโรงเรียนบิ'คภาคเรียนในฤตรอน 

ขาพเจบีกล'บไปอยู่กบคุณย่าที่มุกคาหาร สงวนก็ได้ฅิตฅามไปดบีย จนคุณพ่อ 

คุณแม่ติองให้กนไปร'บิกล'บควยกวามเบึนห่วง ขบีพเจบีอย่ก”บิคุณพ่อที่ 

อำเภอธาคุพนมไค้ ๒ บี' ท่านก็ได้ฝากขบีพเจบีเขบีมาศึกษาฅ่อที่กรงเทพๆ 

ก'บิท่านเจบีคุณกรีธรรมาธิราช ปล'ดทลฉลองกระทรวงมหาคไทย ซึ่งไปตรวจ 

ราชการผ่านอำเภอธาตพนม ในเดือนเมษายน พ.ก. ๒๔๖๘ 

ในขณะที่ ขบีพเจบีเรียนอยู่ในชนม'ธยมบี่ที่ ๖ นน เมื่อโรงเรียนบิ'ด 

เทอมปลายขบีพเจบีได้กล”บิไปเยี่ยมบบีนที่อำเภอมกคาหาร และได้เดินทาง 

ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่อำเภอธาตุพนมควย ได้มีโอกาสพบสงวนอีกกร*ง์หล'ง 

ที่จากไปเรียนที่กรงเทพ ๆ ขณะนนสงวนเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำจ่งหว'ด 

นครพนม เมื่อขบีพเจ้าจะเดินทางกล'บิกรุงเทพๆ จำไค้ว่าสงวนได้ขออนุญาต 

กณแม่เข่ามาเรียนที่กรงเทพฯพรอมกเบิขบีพเจ้า คุณแม่ท่านไม่ปฏิเสธเพราะ 

เบนความประสงค์ของท่านอยู่แล้วพี่ติท่งคารไที่ลูกพุกคาาค้จ้บสารอีกษาดื 

ลำหร'บิสงวนท่านติองการวิะนาส่งควยอนเองเพา'า"กกานเบนท่าง สงวน 

เบ็๋นคนใจกวบีง ใช้เงินเก่ง ก่อนขบีงคอมาแต่เค็ก สงวนเขบีมาเรียนต่อที่ 

(/ 



กรุงเทพ ๆ ในบื่ พ.ศ. ๒๔๗๘ ในระยะนนมีนองเข้ามาศึกษาอยู่ในกรุงเทพ ๆ 

แลิว๒กน ส่วนข้าพเข้าเรียนจุบและได้เข้าทำงานแลว ระหว่างที่สงวน 

เรยนอยุ่ในกรุงเทพ ๆ แม้จุะไม่ได้อย่ดํๅยกนแต่ก็มีโอกาสพบกนอย่เสมอ 

เหมอนเมอกรงเบนเคิก 

เมอสงวนเรียนจุบจุากโรงเรียนข้าราชการผายปกกรองแล'ๅและออก 

รบราชการในต่างจุงหวก ในระยะนีการติดต่อก็ห่างก'นไปต่างกนต่างมีหน'าที่ 

ราชการท้จุะตองปฏิบ'ติ นาน‘รุจุงจุะมีโอกาสได้พบก่น เมื่อสงวนย'ายเข้ามา 

รบราชการทีกรมมหาคไทย ในบี พ.ศ. ๒๔๘๗ ไค้พบก'นเสมออีกคร^หนึ่ง 

แมวาฅอมาขาพเจุาไค้ยายไปรบรูๅชกๅงที!,ดูกกๅ7ทๅง0บลรุๅช5ๅมี กร*งใดที่ 

สงวนเค้นทางผานจุงหวดอุบล กจุะต่องแวะเยยมขาพเจุ'าเสมฏมิได้ขๅด จุ'แ 

กระท่งขาพเจุ'ายายเข'าประจุ๊ากรมทางหลวง 

ในว'ยเด็กสงวนเบนเด็กร'กสนุกและซนที่สคในบรรดๅที่•แก่รต่รุยูทํทํ 

แม้เมอเติบโฅเบ็นผู้ใหญ่มีฅำแห'น่งหนิาที่ราชการสูงฤวๅมมี'^สก่ร'ก่^น^ 

ร่าเริง ก็กงไม่เปลี่ยนแปลงกล'บจุะมากขนเพราะมีเพื่อนฝงมาก สงวนเบ็น 

คนรกเพอน ไม่เอาเปรียบใคร ร'ก่ญาต็พื่น'อง ร'กและเชิดชูวงศ์ตระกล 

มีความเมตตาอารี ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าญาติหรือเพื่อน หากเบ็นศนที' 

รู้จุ'กคุ้นเคยถูกอ*ธยาศ'ยกไแมื่อเดือดร'ก่นมาขอความช่วยู!,1;,ก็ฏก็ใทํเ^ก^ฐก^ป^^ 

แม้แต่กรอบครวข'าพเจุ"าเอง นอกจุากนึ่สงวนย''งเบนผ้มีกวามกติญญกคเชที 

อยางสูงตอบดามารดาและผูมอุปการอุเาเอยางนาลรร!,ฐรผูยู^ หากมสิงใดที่ 

จุะกระทาเพอเบนการแสดงความมกตเวทและเพอรกบาเกยรติวงศตระกล 

แลว สงวนไมเกยละโอกาส เมอกราวงานพระราชทานเพลงศพคแ!,พอ หลวง 

พิทกษ เคอนพฤษภาคม ๒๕®๒ สงวนได้ปรารภก'บญาติพี่น'ก่งว่า ผมทน 



ดูภาพทนาสงเๅชเๅลาเ,ผาศพ!,ช่น,คนฎน'เม่'เด้เ,พ-5•ๅบ็๋นพ่อของเรา เนื่องจาก 

การฌาปนกิจกีพ!นทองถ็่นธํๅเ,ภป็มุกศาหา7จุะศ^0งส-ร‘ๅง1,ม-าหรือเชิงฅะกยิน 

ชำคราวสืบเนืองมาชานานแลๅ วดทุกวดไม่มีเมรุหรือเตาเผาเช่น!นพระนคร 

เวลาเผาก็จะต”องเห็นภาพที่น่าสำเวชอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไต้ ควยเหตุนื่สงวน 

จึงได้จดการติดต่อนายช่างซงมีกวามชำนาญ!นการสร่างเมรและเตาเผา 

มาตร^านจากกรุงเทพ ฯ ขํ้นไปสรๆงท้วำศิลาวิเวก ตลอดจนเบึนหำแรงไน 

การจดงานพระราชทานเพลิงคพกุณพ่อร่วมกำเญาติพี่นำงร่วมสกล!ห้ผ่าน 

ไปอย่ างสมเกียรติ เมือเสร็จงานแลำ สงวนได้มอบ!ห้เบึนฌาปนกิจสถาน 

สาธารณะ รวมวสคุเครืองประกอบตกแต่งทุกชํ้นได้ถวายเบนสมบ”ตของวำ 

ทงสน ต่อมา!นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๓ ได้เบ็่นประธานจดการทอดกฐิน 

หาเงิน!ห้วดสรางศาลาการเปรียญได้สำเร็จสมความม่งหมายทกประการ 

แม้สงวนจะเบ็่นคนรำสนุก ชอบการสรวลเสเฮฮาก”บคนทุกชนแตก 

ยำมีไจบุญกุศลคิดที่ช่วยสรำงสรรและบำเพ็ญการกุศล!ห็เบนประโยชน์แก่วด 

ไนทำงถ็นอยู่เสมอ ฉะนน สงวนจึงเบึนที่รำ!กร่ของบุคคลทำไป 

ขาพเจ่าขอตำจิตอธิษฐาน ขอไห้กุศลผลบุญอำ,ดีงามที่สงวน 

จนทรสาขา ไต้ประกอบกรรมดีไว้ จงเบ็นอานิสงสนำดวงวิญญาณของสงวน 

นำงชายที่รำไปส่สุคติโนสมปรายภพดำย เทอญ. 

รู!! ชรติ มจจานํ นามโคตฺฅํ น ชรติ 

(โรปีน ปีนทรสาขา) 

๓๑ 



ระหว่างเดือนสิงหาคมและทนยายน ๒๕๑๔ ที่ผ่านมา เบนเดือนที่ 

ขืาพเจำและญาติพี่นองทุกคนฅองประสบกบความเศร่าโศกเสียใจ และ 

วิปโยคอย่างที่สุค เพราะข็าพเจ’าฅ้องสูญเสียนองที่รกไปถึงสองคนในระยะ 

ใกล้เคียงกกั4โคยไม่คาดคิคมาก่อน แม้จะทราบคีว่าความฅายเบ็่นอนิจจ'งไม่ 

เที่ยงและไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ก็ฅาม แค่เมื่อคำนึงถึงอายุและวยของเขาแลว 

ย'งกิคว่าเขาจากพวกเราไปเร็วเกินกว่าที่ควรจะจากไป โดยเฉพาะข'าพเจ่า 

เองแม้ปกติจะเบนคนที่ไม่ยอมเสียนาตาง่าย ทุ แม้จะได้ร"บความกระทบกระ- 

เทือนในกวามเศร'าโศกเสียใจ หรือประสบก*บความไม่สมหว"งใค ทุ ก็ตาม 

แค่การต'องสูญเสียน'องคร*ง์นํ้ ข'าพเจ'าถึงก'บกลนนาตาไว้ไม่ได้และร้สึกจิต 

ใจหวาบหวิวเมื่อได้ข่าวการถึงแก่กรรมของน'อง 

สงวน เมื่อย'งเยาว์ว"ยเบนที่ร"ก่เของพ่อแม่และพี่น'อ์งทก ทุ คน เพราะ 

เบ็่นกนที่มีนิส"ย'ซุกซน ผิดแผกก*บพี่นองคนอื่นที่ชอบเก็บค่วพ่อแม่ และพี่ ทุ 

จึงต’องคอยดแลอย่างใกล้ชิด เมื่อจากพ่อแม่มาคึกษาชนม*ธยมค่อที่กรงเทพๆ 

ซึ่งชเาเะนนึข’าพเจ'าศึกษาอยู่ในมหาวิทยาล"ยแล'ว่ แค่เราแยกก"นพ้ก่ สงวน 

พ"กอย่หอพ"กน*กเรียน ช'าพเจ’าก็ฅ'องเบนผ้ปกกรองคอยดแลความเบ็นอย่ 

และการเรียนเขาตลอดมา มีอะไรเกี่ยวก*บนองชายคนนคณพ่อม*กปรืกษาหา 

รือข'าพเจ'าเสมอ แม้จะให้สงวนไปสม*กรเรียนโรงเรียนปกครองเพี่อออกรีบ 

ราชการเบ็'นปล"ดเอำเภอ ข*าพเจ'าก็เบนผู้ให้กำแนะนำให้เขาไปสม*กรเรียน 

( ๓!®อ) 



กํบวงศาคณาญาติ 

ภพถ่ายท่มกบญาติ พืน็อง 

เมิอวํนท 

และหลานๆในว่นเกิดบิดา (คุณหลวงพิท่กษ์พนมเขดร) 

๑0 พฤษภาคม พุทธศกราช ๒๕๑๑ 





และคุณพ่อกเหนชอบตามกๅามเหนของข๎าพเจุา จากการเบ็นผ้กอยควบคม 

คูแลนองกนนีมาแต่เดก ‘คุ น‘น สงวนจึงเกรงใจข’าพเจ"ากว่าพี่นองกนยิน ‘คุ 

ขาพเจ่าแนะนำอะไรส่วนมากนองกนนีจะไม่เฅ้แยิงหรือข”ดใจข’าพเจุ’า 

จากนิสยซุกซนมาแต่เด็ก ‘คุ นนเอง เมื่อเติบโตขํ้นสงวนจึงมีเพื่อน 

ฝูงมากเพราะสงวนกบก”บคนได้ทุกระต่บ ไม่ว่ายากคีมีจนหรือเด็กผ้ใหญ่ 

ทงทำให้เขาสามารถอ่านนิส”'ยกนได้จากการคบกนมาก ‘คุ ซึ่งเบ็๋นทางหนึ่งที่ 

เกิดประโยชน์จากการซุกซนของเขาและมีเพื่อนฝูงมากมาแต่เด็ก ‘คุ 

กวามเจริญก’าวหน’าในชีวิตการงานและส่วนต่วของเขานน เราญาติ 

พี่น’องทุกกนภากภูมิใจ ที่เขาเบ็'นลกของพ่อและแม่คนหนึ่งที่สามารถสร’าง 

ฅนเยิงขนมาได้ จากตำแหน่งปล”ด้อำเภอจนถึงตำแหน่งร”^^มนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม น”บว่าสงวนเบนผู้สรำงชึ่อเสียงและริกษาไว้ซึ่ง 

เกียรติของวงศ์ตระกล “จัVห1ลาขา" ซึ่งเบนตระภูลที่เคยคำรงตำแหน่งน”ก 

ปกครองมาแต่บรรพบุรุษหลายช”วอายกน และเบนชื่อสกลที่ได้ร”บพระราช 

ทานจากองศ์พระประมุขของชาติ 

โดยนิส”ยกวามเบนอยู่อย่างง่าย ‘คุ และคบก”บคนได้ทุกระค”บนใา 

แม้สงวนจะมีความเจริญกำวหนำในชีวิตการงานและมีเกียรติชื่อเสียงในวง 

การท'ว ‘คุ ไปก็ตาม สงวนก็ไม่เคยลืมตนสามารถทำตำเสมอฅนเสมอปลาย 

โดยตลอดชีวิตของเขา สมด'งสุภาษิตของชาวภาคตะว่นออกเฉียงเหนือที่ว่า 

'‘ได้?IVโตกเโน่ใตล^า ก่ลึกก'าะเกียVอ้าง" (ซึงหมายความว่า แม้จะมีสำรบ 

ก'บขำวที่ทำดำยเงินหรือทอง แต่ไม่เกยลืมกระคงขาด ‘คุ หวิน ‘คุ ที เคย ใช้ 

เบนสำรบกบขำว) น”บว่าเบ็๋นกวามดในการวางตำของสงวน ที่พวกเรา 

( ๓๓ / 



ญาติพีนองภาคภูมิไจุเในนิสยเจุค0ขฏง!,ขๅ เขาเบี่นคนริกญาติรกมิตรทกกน 

มีอะไรจะช่วยเหลือจุนเจือกนใต้ก็ช่ๅยแหลือเท่าที่จะช่วยได้ 

ฉะนน การจากไปโดยไม่มีว'นกฒัของนองกนน จึงเบ็่นที่อาลยเสีย 

ใจของญาติมิตรพีนองอย่างสุตเง ด้วยกุศลผลบุญที่นองได้ประกอบใๅแต่ 

กวามดี จงช่วยให้ดวงวิญญาณ,ของนองจงไปลู่สุคติในสนปรายภพ เทอญ. 

(นายสง่า ช่นทรสาบา) 

ผู้ว่าราชการจํงหวดกาฬสินธุ 

(๓๔) 



เพอฬร่ก 

จ๓1ฒ 

เรา - ขอกล่าวถึงเพื่อนใน^านะของ “นกเรียนข'าราชการผาย 

ปกครอง พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔” โรงเรียนของกระทรวงมหาดไทย ฅํ้ง์ขน 

เพื่อผลิฅน‘กปกครองซึ่งในขณะนน “คณะร'^ศาสฅร์” ของท*ง์สองมหา 

วิทยาล่ยย่งไม่ได้ฅํ้งขนอีกใหม่ 

โรงเรียนขำราชการผืายปกครอง ฅํ้งขนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ (ขณะน 

ก็ย่งอยู่ที่วำสวนสุน”นทาหนำสำนกงาน รพช. บจจุบน) กระทำพิธีเบี่ดเบ็่น 

โรงเรียนเมื่อวนที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ สมโ] ๆพณๆ วิอมพล ป. พิบล- 

สงคราม นายกร”^มนฅรี 

หล่งวิากวนกระทำพิธีเบี่ดโรงเรียนแลว น”กเรียนปกครองวิากท*ง 

๗® วิงหว”ค เรี่มทยอยเขำมารายงานฅวเพื่อเขำมาร”บการศึกษาเล่าเรียน 

ว”นสคทำยที่เรามาถึงโรงเรียน คือว”นที่ ๓0 มิถุนายน ๒๔๘๓ พวกเรา 

๑00 กน ก็มาครบพรอมหนำพรอมตาก”น 

ในโอกาสน*น คุณสงวน วิ”นทรสาขา ก็เดินทางเขำมารายงานฅวใน 

นามน”กเรียนปกครองของจ่งหวดนครพนม เราได้พบเพื่อน และเรึมความ 



เบน เพอV ฅงแฅ่บดนนเบ็๋นฅนมา ถ็าจำไม่ผิด คณสงวนได้เลขประจำ 

ฅว ๕๖ 

ก่อนเบิคเรียน ๑ วน คือวนที ๓0 มิถุนายน ๒๔๘๓ เวลาเย็นกลาง 

สนามหญาหนาดำหนกนอน ‘สุวฌนา ’ เราได้มาน"งล‘อมวงสนทนากํน และ 

บางรายกแนะนำฅวดํอกนว่า เปนไกร และมาไนนามของจํงหว่ดไหนระยะ 

แรกกวาม เขิII กยงปรากฏอยู่ แต่แก่ว่ฅ่อ‘สุมา ความสรีาพํนธ์อ"นํไกล้ชิค 

กวามร"'กไคร'สนิทสนม กวามเบึนคนกินข‘าวหมอเคียวก"นํมๅทีาไห้เ7าก่ก่ทีนํ 

มาก ถึงขนาดไม่ฅองไซ้สรรพนามว่า “คุณ” เหมือนเมื่อฅอนแรก ‘สุ 

ระยะเวลา๒บี' ที่เรามืชีวิฅร่วมก"นอยู่ในโรงเรียนประจำ เราถูกสอน 

ให้อยู่ในความเบ็๋นระเบียบ สอนให้เคารพกฎของหมู่คณะ สอนให้ร*กิไกรี 

ซึ่งกนและก"น ให้รู้จ่กความสาม"กคี ความอ่อนนอม เสียสละและอดทน 

ต่อทุกสี่งทุกอย่าง ซึ่งบทเรียนค"งกล่าวต่าง ‘สุ ที่เราได้ร"บีจากโรงเรียนนน 

ช่วยให้เรานำมาใช้ในขณะทื่ออกมาปฏิบ'ดํราชการ และในบางรายกๅามร้ 

ที่เราได้รบมาจากโรงเรียน ช่วยให้เพื่อนเราบางรายก‘าวขนไปได้ถึงดำแหน่ร 

‘3^1111ตร ในคณะร^บาลสมยหนง และทานผนนกอ คณสงวน จนทรสาขา 

เพื่อนที่ไม่รู้จกลืม “เพี่อม” กนน 

เราออกจากโรงเรยน และได้รบการบรรจเบ็่นข‘าราชการกรน 

มหาดไทย ดำแหน่งสำรองปลดอำเภอ เมื่อว'^แที่ ๙ มกรากม 135^๘^ แก.ฏีก 

๒ วนต่อมาเราก็ถูกส่งไปช่วยราชการตามจํงหว"ดํต่าร ‘สุ ในทองที่ที่มืการ. 

ตดพน แส.มความจาเบนในระยะระหวางสงกรามมหาเอเชยหรา/^า กณสร'าน 

ไปเบ็'นสำรองปล*ดอำเภอนานอย จ่งหว"ดน่าน 

( ๓๖ ) 



ประมาณ ๗-๘ เดือน เราก็ถกส่งกลบสิงกดจํงหวคเดิม คุณสงวน 

กลบไปนครพนม และฅ่อจากนน ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิฅราชการของ 

เรา ก็มีการเปลี่ยนแปลง!าไเไป กามสภาพ, ความรู้, สี่งแวดลอม, วาสนา 

และควงชาฅา 

เพื่อนเรา-คุณสงวน จากสำรองปล’ดอำเภอ ผ่านหนำที่ไปหลาย 

แห่ง เช่น ปล’ดอำเภอ ประจำตำบล เสมียน ปล’ดอำเภอ ประจำแผนก 

ห่วหนำแผนก และตำแหน่งหนำที่ในทางการเมืองอ’นสงยี่ง ดือร’^มนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงอฅสาหกรรม 

ในความเบ็!นเพื่อนที่สนิทสนมก’นเบ็๋นอย่างยื่ง เรากล่าวได้โดยไม่ 

กระคากว่า คุณสงวนเบนเพื่อนของพวกเราที่ดืที่สุด เรีมแด่เบ็'นน’กเรียน 

เบ็่นขำราชการตำแหน่งนำย และแม้กระทำเบ็่นใหเย่ในแผ่นดิน 

คุณสงวนวางตำได้สนิทสนม พดนอย เขำก’ปคนได้สนิท กิริยาทำทาง 

ฅอนที่คณสงวนอยู่ร่วมก'บพวกเราแถวใกล้กระทรวงมหาดไทย กวามนี่มนวล 

เรียบรอยของคุณสงวนเบ็๋นเหตูให้เราให้ฉายาคุณสงวนว่า “หม่อ!^” และ 

กำว่า “หม่อ}!" นี่เอง ทำให้คณสงวนเบ็่น “อใม่' ของพวกเราในยุกนไ! 

(บ ๒๔๘๗) 

ในตำแหน่งที่สงขน คุณสงวนก็บำเพ็ญตนเบ็๋นคน “เหลียวมอง 

ขำงหลำ” อย่เสมอ และก็มองไปเห็นเพื่อนที่ตกอบ หรือยำอยู่ปลายแถว 

คุณสงวนได้ทำหนำที่ชองเพื่อนที่ดื ช่วยเหลืออนุเคราะห์ สนบสนุนอย่าง 

เต็มที่เคียงบ่าเกียงไหล่ก'ปศรีภริยาคือ '‘คุ0!แด}" หรือ คุณจงกลนี จ'นทรสาขา 

“ควา}!ด" เหล่านี่ประท’บ่ใจพวกเราอยู่ตลอดกาลเวลาเรื่อยมา 

( ๓ฟ่ ) 



ถึงวนก่อฅํ้ง์โรงเรียนข็าราชการผายปกกรอง แต่ละบี่เราได้นดพบก'น 

เบนประวำบีละกรง!นสถานที่แต่ละแห่ง เราฉลองครบรอบ ๒0 บี' ณ หอง 

อาหารกองสลาก เมือ ๑ ธนวาคม ๒๕0๓ คุณสงวนเบี่นเจ๎าภาพ ในบนน 

มบรรดาอาวิารยท่งหลายไปร่วมกบเราเบนวำนวนมาก ในวไเน*นคุณสงวน 

ได้พบกบเพือนเรากนหนึง และบอกกไ]เพื่อนคนน*นว่า หอVเอ่ย’' การ 

ทีกนไค้ดิบได้คีมาถึงวนนีก็เพราะบุญคุณของท่านอาจุาวย์ท^หลาย และ 

‘'ท่าน’ ของกนกนนเอง” 

คุณสงวน เบ็'นคนไม่ลืมบญกณคนอย่างน 

เพือนบำเพ็ญ “โ}ตัญฌ โ)ลเวหึ'’ ดีเลิศแลืว พวกเราจะขอจำเอาไว้ 

เบนแบบอย่าง 

ต่อมาตอนครบรอบ ๓๓ บ เมื่อบี' พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ โรงแรม 

แมนชิดตน คุณสงวนเบนเจาภาพอกเช่นเกย ในคราวนีเราได้เห็น 

‘ เจาเงาะ ออกรำกบ รจนา และ “เจำเงาะ” ก็คึอเพื่อนของเราคน 

นเอง 

วนสุดทาย . . . ทีพวกเราได้พบหนำคุณสงวน คือว’นที่เรานไ]พบกไ]. 

เบนบีที ๓๔ เมอวนท ๓๐ กรกฎาคม ๒๕®๔ ณ หองอาหารแห่งหนึ่ง พวก 

เราในจำนวนที่ยไคงมีชีวิตอยู่ ทใที่ย่งอยู่ในราชการ และประกอบอาชีพคืน 

ประมาณ ๔0 คน ไดมาพบกนและพบกบคุณสงวนควย ในวนทีเราพบนไ], 

คุณสงวนเพ็งออกจากโรงพยาบาลกร*งแรก หมอให้พกผ่อนให้มาก แต่ 

เหือน กย'งมาพบเราจนได สนึ่รํ‘ต ในความรกเพ็อนน*น เขไ]แข็งที่สด 

หาในพวกเราผ้ใดไม่มีเหมือน 



หลงรีากวํนที่เราได้พบกนต่อมาถึงวนที่ ๑ซี กนยายน ๒๕๑๔ เราก็ 

ต่ข่าวที่แสนสลคที่สดในชีวิฅ “พื่อม” จากเราไปไมมวนกลบ จากไปอย่าง 

สงบ ท่ามกลางความอาล”ยของญาฅิมิฅร พี่นอง และเพื่อนฝูง 

แม้ว่าเพื่อนจากไป วิญญาณจะสิงสถิฅ ณ ภพใด ก็ขอจงไค้โปรด 

รํบทราบควยว่า เพื่อนที่อย่ข์างหล”งย่งกงมีความวิ”กกวามสุจริต ความคิด 

ถึง ใน “เพี่อม” อย่เสมอ ขอให้ดวงวิญญาณของ “เพี่อม” จงเบ่นสุขใน 

ส”มปรายภพนนเถิด. 

( ๓ลิ่ ) 



ม^ ๚เ/'ห^" 
ทุกสิ'งในโลกที่อุบตขนมาก็ฅองมีวิบฅควบก่กนไป ชีวิตทกชีวิฅ 

ตองสินสุดลงควยความแตกดิบซึงเบ็'นของจุวิงและ!,เม่นยินที่มนุษย์ทฤผู้ทุก 

นามจะหลีกเลียงไม่พน ท^ง ทุ ที่ทราบดีว่าทุกกนหนีไม่พนแตกไม่มีใครอยาก 

ให้ความตายนีมาพราก บิดา มารดา ญาติพี่นองหรือกนที่เรารกไป ฉะนน 

เมอเกคการเจบบ่วยกจะตองพยายามรกษาพยาบาลก่นจุนกึงที่ลดเพี่อเห้มี 

ชีวิตยืนยาวต่อไป 

ในชีวิตของดิฉนไค้รบความเสียใจุโศกเกรดีอย่างยี่งมาแลิว่ 12) กรง 

ตอหนาต่อตาและยงเบนภาพทีประทบความทรงจุาอย่จุนบิดที่ เมบี' ก^ 

๒๔๙๘ ไค้สูญเสียคุณพ'อผู้บ“งเกิดเกลค้ และ ใน บี! พ.ศ. ๒๕ 0๖ ท่าน 

จอมพล สฤษค็ ธนะรชฅ์ ซึ่งเบนญาติผู้ใหญ่ผู้มีอุปการคุณและเบ็'นที่เการพ 

อย่างสูงตองจากไปอีกท่านหนึ่ง จากเดือนธนวาคม ฐ' พ.ศ. ๒๕0๖ เบน 

ตนมาครอบกรวประสบแต่ความทุกข์ ความยุ่งยากนานาประการรอบดบีน 

และเบนทนาสงเกฅฅงแฅบ พ.ศ. ๒๕0๖ เบนตนมาในเดือนพอุศจุกายน 

ดฉนจะตองไดรบขาวหรอเหตุการณททาใหเกดกวามดระหนกกกเจุเลยูจุ!-^ 

เกิดขนแก่ครอบครวเสมอจนมีกวามหวนวิตกไม่อยากจุะให้เกลาก่ๅมก่รรเ^^^ 

ไปใกล้สนบี' เพราะไม่ทราบว่าจะเกิดมีเหตุการณ์อะไรขนอีก ในบิ พ,ก^ 

๒๕๑๒ เกราะหกรรมไมมาตามเวลาทีคอยระวงแต่กลบเกิดขึนเร็ๅกว่ๅที่กาด 

กดในเดอนสงหากม พ.ก. ๒๕๑๒ ดชิ'นตองเขาโรงพยาบาลเพอรบการ 

ผ่าตดใหญ่ กรนต่อมาขนศกราชใหม่ เดือนกุมภาพนฐ์ พ.ศ. ๒๕5 

ท่านผู้หญิง วิจิตรา ธนะรชฅ์ ซึ่งเบนพี่สาวกนเดียวที่เบี่'ยมไปดวยคุณงาม 

{ ๔๐ ) 
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กวามดีทีคฉนเคารพร่กยึงฅํอง!,ข์า!รงพยาบาลรบกา7ผ่าฅํดอีกเบึนกนที่สอง 

ยงไม่จบสนในเคือนธ้นวากม พ.ค. ๒๕๑๓ บี'เดียวก'นนไ!เอง คุณแม่ 

ประเทียบสคร'กสคบชาของลก ‘คุ ฅิองเฃ’าร'บการผ่าฅ'ดไส้ดีงโดยกะท'นหํน 

เกือบไม่ท'นการ ถ็าหากถือว่าเลข ©๓ เบึ๋นเลขของความไม่ฌ็่นมงคล ใน 

กรอบครำเดียวก'นฅอ์งประสบเคราะห์ถึง ๓ คนก็น่าจะจบสนก'นเสียทีเพราะ 

เวลาผ่านมา ๗ บีแศษที่ไม่มีความสงบสุขในครอบครำเลย ดีฉํนไม่เคย 

คิดผนว่าฅนเองจะฅ็องประสบกำเความสูญเสียที่นำความเศรบีสลดสคแสน 

อาล้ยที่ฅองเสียคนทีรำไปอีกกนหนึ่ง 

หล*งจากที่สมาชิกในครอบครำเดียวก่นดองเขบีรำการผ่าตำถึง ๓ คน 

ดิฉำรู้สึกเบนห่วงคุณสงวน เพราะเบนคนไม่เกยเจ็บบวยและไม'ใคร่ห่วงสุข- 

ภาพของตนเอง ใช่แฅ่คิฉํน่เท่านไเที่เบนห่วงแม้แต่ญาติ ‘คุ ก็มีกวามห่วงใย 

เช่นก่น คอยรบเรบีให้รำการตรวจสุขภาพเสียบบีง แต่คุณสงวนเห็นว่าเบ็'น 

เรื่องไม่สำค'ญและมีความภมิใจเสมอที่ไม่เคยเจ็บบ่'วยมากถึงขนาดต่องไค้รำ 

การรำษาจากแพทย์ โดยปกติเบนคนมีกวามอดทนยั้มสู้ก่บ์เหตุการณ์ที่ตอง 

ผจญเสมอ ไม่เคยแสดงความทุกข์ให้ใครเห็น ทำฅนเบื่นคนมีอารมณ์สนก 

ร่าเริงอย่เบ่นนิตย์ ชอบเล่นกีฬา รกและจริงใจต่อเพือนทุกคน และมีเมตตา 

จิตช่วยเหลือผ้ที่ได้รำความเดือดรอน ไม่ว่าญาติ เพื่อน หรือผู้อาวโส 

นำยกว่า นอกจากนึ่ย่งเบ่นผู้มีกวามกฅญณูกตเวทีต่อบิดามารดาและผ้มี 

อปการคุณทุกท่าน ไม่ว่าท่านผู้นนจะอยู่ใน:ฐานะอย่างไร โดยเฉพาะท่าน 

จอมพล สฤษค ธนะรชต์ คุณสงวนมีความเคารพเทิดทุน ซือสำย์กต'ญณูต่อ 

ท่านอย่างยื่ง หากมีใครกล่าวถึงคุณงามความดีของท่านในอดีต จะเบ่นที่ 

ชื่นชอบและสบอารมณ์ของคุณส’3วนมา’า บางรายร่วมสนทนากนจนเวลา 

ล่วงเลยไปหลายช่วโมง ก็ย่งไม่ยุติลงได้ 

(๔๑) 



คิฉนมีความเม่นห่วงสุขภาพของคณ.สงวนมาเๅขํ้นเ,มื่อคณสงๅนบ่น 

แสบคอรบประทานอาหาร!ม่!กว่เค้ ถึงกระนนคุณสงวนก็ย่งคิดว่า!ม่เบน 

อะไรมากเช่นเคยบอกกบดิฉํนว่าคงจุะณื่องจุาก!อ เพราะเบ็่นหวดไมกวนรบ 

ประทานยาแลวคงหาย จึงไค้เดินทาง!ปบ'านมกคาหารเพื่อทำบญประรำบ 

ให้แก่คุณพ่อเช่นเคยปฏิบตมา เมือกลบกรุงเทพ ฯ ก็ยงคงมือาการเช่นเดิม 

ดิฉนจึงได้ขอรองให้!ปรบกาาดาๅจุจุากแททฎ์เ^มื่อ-านทํ'งคารที่ ๑๖ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕®๔ ทีวิชยยุทธคลีนิค ในระยะนนร้สึกว่าคณสงวนเงียบขรึม 

เนืองจากไม่ใคร่สบายแด่พยายามเก็บคๅามรึสึกไว่ นายแพทย์ได้ตรวจค^ง 

แฅสมองลงมารวมเวลา ๔ 'รน ในๅนที (เ; ของการตรวจสขภาพนายแพทย์ 

ไดบอกใหคิฉนทราบถึงอาการของไรคทีทบจุากทีทํม^ทีอา}เ^รย์ ดิฉํนต”ๅเย็น 

วบพดไมออกตองระงบคๅามรู้สึกไร้ขํ่ว่ดร่ ในใจนึกว่าเวรกรรมอะไรหนอ 

ไม่จบสินก่นเสียทีเคราะห์รๆยไม่มืทีสํ้นสุด ดิฉนได้ขอรองนายแพทย์ไม่ให้ 

พดให้คุณสงวนตกใจเกรงจะเสียกำล”งใจุ 

วนที ๒๓ มนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ยายจากวิช่ยยทธคลีนิคไปอย่ 

โรงพยาบาลคิริราชเพือรบการตรวจวินิจฉํยอย่างล-เอียดถึกดร^ๅงนืง เม^ 

ระหว่างทีอยู่โรงพยาบาล คุณสงวนได้ร”บการดูแลร”'กษาและเอาใจใส่เม่น 

อย่างดียี่งจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ กษาน จาดิกวณิช ศาสตราจารย์ 

นายแพทย โรจน สุวรรณสุทธิ ศาสตราจารย นายแพทย์วีกิจ วีรานว”ตต และ 

นายแพทย์ ประเสริ3 นิลประภสสร ได้รบการร”กิษาอยุ่ ๔๘ ว่^แ แาางาย์ 

อนุญาตให้กลบบทํนได้ 

ระหว่างที่ร”บการร่กษาฅวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณสงวนมืกำล”'งใจุดิมๅก 

ไม่เคยแสคงความวิตกก”งวลอะไรเลย เวลาเชทีเย็นออกไปเดินเล่นซอหน”'งสือ 

พิมพ์มาอ่านเอง ทุกวนพฤหสบดีเช*าถวายส”'งฆทานพระที่หนทีโรงพยาบาล 



เบ๊นประจำ ตรงขาม ดิฉนสองวนแรกที่!,ปเ.ผา'!ข้คุณสงวน, ความวิตกก”งวล 

นานาประการเมือไค้รบทวๅบข“ป1,ที่จุจุวิ,31ากนายแพทย์เพียงส”งเขปก็หมค 

แรงพูดอะไรไม่ออกไม่ทวาบจุะบวงยายความร้สึกของคนเอง!นขแเะนนไค้ 

อย่างไร ความสงสาร ความรู้สึกสารพดอย่างประค'งเข'ามาไม่กลืามองหนที่ 

คุณสงวนตองหลบออกมาน”งว’องไห้อย่คนเคียว คณแม่ ท่านผ้หญิง และ 

พีชายเบ็นผู้ปลอบให้กำล”ง!จไม่!ห้กิดอะไรพุงซ่าน และขอร'องไม่ให้ดิฉ”น 

แสดงความรู้สึกให้เบ็๋นที่ส”งเกตแก่คุณ,สงวน ท*ง์ พุ ที่ท่านเอง?ๅมืความวิตก 

กงวลไม่นอยไปกว่าดิฉ”น เมื่อได้ประชมปรึกษาก”นอย่างเคร่งเครียดระหว่าง 

คณะนายแพทย์และญาติผ้ใกล้ชิดลงความเห็นว่าไม่ผ่าต”คเพราะจะเบนการ 

เสิยงอนตรายมาก ในระหว่างที่ร่บการร”?าษาที่โรงพยาบาล มีใครบอกยาด 

หรือมีวิธีการร*กษาทางใดที่ไม่เบ็'นการข”ดฅ่อการรำษาฃองแพทย์ทางโรง 

พยาบาล คุณสงวนพยายามทุกทางเพราะอยากหายและตนเองมีความเชื่อม”น 

อยู่มากว่าจะตองหาย ทุกคนที่ไปเยี่ยมชมว่าคุณสงวนมีใบหนที่สคใสมองด 

ไม่เหมือนกนบวย เมื่อคุณสงวนอาการคีขนคิท่น?ๅพลอยสบายใจขนบที่ง พอ 

มือารมณ์ที่จะพีงวิทยุ ดทีวีไค้บางโอกาส 

นายแพทย์ไค้อนุญาตให้กล”บบที่นได้เมื่อว”นที่ @๓ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕@๔ เมื่อได้กล”บมาพกรกษาฅวที่บานสมความปรารถนาแลวร้สึกว่า 

คุณสงวนจิตใจคีขน ร”บประทานอาหารได้มากนาหนกฅวขน ออกกำล”ง 

กายเล่นกอล์ฟ และออกสงคมได้บางโอกาส เบนที่ชื่นชมแก่คิฉ”นและญาติ พุ 

เบนอย่างยี่ง จนถึงเคีอนสิงหาคม คุณสงวนเรืมมีอาการเบื่ออาหาร แน่น 

และมีไข้เสมอ แต่ไม่ยอมไปอยู่โรงพยาบาลคงร”บประทานยาตามแพทย์ส”ง 

อย่กบบที่น จนอาการมากขน และในเดือนสิงหากมนเองนองสาวคณสงวน 

ซึ่งบวยเบ็'นโรคหวใจร"วมานานแลวไดืถึงแก่กรรม แต่ทุกคนไม่บอกให้ 

(๔๓) 



คุณสงวนทราบ ดิฉนไค้ปรบทุกขกบคุณ,แฐ]และพี่ ทุ ๅๅกน,หนึ่รกำลงบๅยมาก 

อกคนหนงก็ฅองมาจุากไปอีก ผู้ใหญ่บางท่านก็พดปลอบ!จุ!ว่าคุณสงวนคง 

จะไมเบนอะไรมากเพรๅะคุณสมบวณนอ^ฐสๅววํท่เ^ควๅ^ท่เ^เ^-กนเบ่แกว แท่ 

อาการของคุณสงวนไม่ดีขึน คุณแม่และท่านผ้หญิงไค้พคออนวอนซแจง 

เหตุผลขอให้ไปอยู่โรงพยาบาลไม่คอง!.กววใจุ)!ควดู0ใน้ฎว่ใกค้จุ;)นกจุ-เค้จุ,;] 

เมอคุณสงวนฅกลงยินยอมคามท่ขอรองจุงไค้คิคท่อกํปอๅลควๅจุๅวยูนๅ 

แพทย วกิจ วรานุวฅฅเบนทีเรียบรอยและไค้รบความสะควกคปยคีจุๅกประการ 

คุณสงวนไค้เขาร้บการรกษาทีโรงพยาบาลคิริรๅชญ็'นครปพี่สอง!จุ'ไอว'ปพี่ 5ท 

กนยายน พ.ศ. ๒๕@๔ ดิฉ้น์คงเบ็นคนทีอ่อนแอใช้ไม่ได้อีก!,ช่นเคย การ 

ติดต่อร*บพงการวินิจฉํยิของนายแพทย์ ท่านผู้หญิงเบนผ้รบทราบโดยคลอด 

เพราะดฉนหมดแรงหมดกำลงใจทีจุะรบพงดวยคนเอง คิดแท่เพียงว่าจะมี 

ปาฏหารยทางใดทีจะช่วยชีวิฅคุณสงวนไว้ไค้ เมีอคณสงวนร้สึกท่ๅจะรบเห้า 

ให้พากลบบำนอยู่เสมอรู้สึกว่ามีความหวาดกล*วิหมออย่มาก■ท่ง์ ทุ พี่แพทย์ 

ทุกกนมาให้การรกษาและพยายามอย่างสุดความสามารถพี่จุะช่วยให้คุณสงรน 

มีชีวิตยืนยาวต่อไป แตเบนความรู้สึกของคุณสงวนทีคองการจุะกล'ปบ*ๅน 

ดิฉนได้แต่เผาพูดให้กำล*งใจและพยายามอย่ใกล้ชิดคลอดเวลา เสียงเรียก 

ดินนและสายฅาที่เผามองมองอยู่เสมือนจะเบื่นการบอกให้ติฉํนิจุาราบว่ๅมี 

เวลานอยสำหร*บเราทงั้สองพี่จะไค้อยู่ร่วมโลกกน แม้กระนนดิฉํนก็ย*งไม่สํ้น 

หห้งไค้กระทำทุกอย่างควยแรงกาย แรงใจ และแรงอธิษฐานที่มีความเชื่อมน 

ในสิงศ*กคึ้สิทธท*งหลายขอได้ช่วยให้คุณสงวนมีชีวิตอย่ต่อไป แม้จะไม่มี 

สุขภาพดีเหมือนดำเดิมก็ขอเพียงให้มีชีวิตอยู่ก็เพียงพอแลว แต่ดำยบุญกรรม 

ทีสรางมาจะฅองสินสุดจากกนแต่เพียงนี แม้ดิฉ*นจะท่มเทดวยแรงกายแรงใจ 

อย่างไรก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตคุณสงวนไว้ไค้ วาระสดทำยแห่งชีวิตไค้มา 



ถึงเมีอว้นเสาร์ที่ ©๑ กนยายน พ.กี. ๒๕®๔ เวลา ๘.๔0 น. คิฉนไม่กาค 

คิกว่าคุณสงวนจะด่วนจากไปรวดเร็วเช่นนํ้ เพราะเมื่อเวลา ๗.00 น. เศษ 

ของวนนไเ คิฉนย'งไค้พดก\เคณสงวนโกยที่ด่างผายด่างไม่ ทราบ ว่า จะเบน 

การพกก"นคร^ง์สุดท้าย คุณสงวนจากไปในขณะที่ประคองพระพุทธรูปอยู่ใน 

อุ้งมือท้งสอง จากไปอย่างสงบที่งความโศกเศรณเสนอาลโ]และเหตุการณ์ใน 

อดีตให้ระลึกถึง ยามมืชีวิฅแวคท้อมควยญาติ มิตรสหาย เวลาจากไป ไป 

เพียงคนเดียว 

เมื่อดิฉนกล'บจากโรงพยาบาลถึงท้าน เดินเท้าหองอย่างคนไม่มืจิตใจ 

พบแต่ความว่างเปล่า ซึ่งแด่ก่อนเกยมีคุณสงวนอย่น"บแด่นไปจะไม่มืวน 

ที่จะได้พบเห็นท้นอีกแท้ว ไม่มืที่ปรึกษา ไม่มีค่คิค ดิฉนได้ไปเยี่ยมคารวะ 

ศพทุกว'นเพราะเบ็๋นโอกาสสุดท้ายแท้ว แมิกณสงวนจะไม่มีชีวิฅอย่แด่ก็ยวั3 

มีร่างกายคงอยู่ เมื่อร"บพระราชทานเพลิงแท้วก็จะไม่มีโอกาสไปหาอีก 

คุณสงวนได้จากไปแน่นอนแลวจากไปท้งดวงวิญญาณ ร่างกายด*บสญคง 

เหลือแด่เหตุการณ์ในอดีตที่ได้ใช้ชีวิตร่วมก’นมาเบ็'นเวลา®๔ บี ๑0 เดือน 

และคุณงามความดีเบีนอนุสรณ์ให้ระลึกถึงอย่างไม่ร้ลืม 

ขอกศลผลบุญและคุณงามความดีที่คุณสงวนได้ประกอบกรรมดีไว้ 

จงเบีนประทีปนำควงวิญญาณที่สงบไปสู่สุคติภพข'วนิร’นคร. 

(ปีงกลน ปี"นทรสาขา) 

( ๔๕ ) 



ฒคาามฒยแส?เคาพ1ก 
คุณ.พี่สงวน ร่นทรสาขา เมื่อย่งมีชีวิฅอย่ ในสายฅาของข“าพเร่า 

ขอเรียนท่านควยความรู้สึกอย่างจริงใจว่า คุณพี่สงวน ๆ เบนบคคลที่มี 

อธยาศํยน่าควรแก่การเคารพรกผุ้หนึ่ง กล่าวคือ มีจิตใจเออเพี่อเผื่อแผ่ 

ชอบช่วยเหลือบุคคลที่ทุกข์ยาก วางฅวเบ็'นกนเองกบผ้นอย ประกอบกบ 

ให้ขอแนะนำต*กเตือนในเรื่องช"วคืถี่ห่างต่างทุ ถึงแม้ว่าในระยะหล"ง ทุ ที่ผ่าน 

มานึ่ข"าพเจท่ไม่ค่อยจะไค้ไปมาหาสู่บ่อยน"ก เนื่องจากตองเดินทางไปปฏิบต 

ราชการสงคราม ณ สาธารณร'"^เวียคนามใต้ เบ็'นการบ"'งเอิญเหลือเกินที่ทาง 

ราชการไค้มีคำล่งให้ข‘าพเจณดินทางมาราชการที่ประเทศไทย จึงไค้ทราบ 

ข่าวว่า คุณพี่สงวนฯ บ่วยอยู่ที่ ร.พ. คิริราช จึงไค้ไปเยี่ยมเยียนถามอากา7 

ตลอดจนไค้ตรวจควงชาตาให้เห็นว่ายำไม'เบ็เนไร เวลาไค้เนึ่นนานผ่านพน 

มาจนชำพเจำเดินทางกลบมาประเทศไทยเนื่องจากจบภารกิจุในเรื่ฎงสงศรๅ 

เวียดนาม ส"กประมาณเดือนเศษ ทุ ก็ไค้ทราบข่าวว่าคณพี่สงวน ๆ ไค้ลมบ่ๅย 

ลงอีกวาระหนึ่งควยโรคมะเร็งโรคเดิมน'นเอง 

ณ ท ร.พ. ศรราช เวลาบายถาขาพเจาจำไมผิด วนนนเบ็นว"'นที 

๗ กนยายน ๒๕๑๔ ขาพเจาได้ไปเยียมคุณพีสงวนๆ อีกเช่นเกย หลำจาก 

ไค้ร"บการอนุญาตให้เขำพบแลวจึงไค้ขอดวงชาตามาตรวจสอบโตยละเอียก 

อกครงหนง ดไปพลางถอนหายใจ จตชกนกอกต เพราะ'',ปดิคถงหล'ก 

จรรยาโหรท ได เลาเรยนมาวา ายเ?Vบ/ยฝัรเ5ย้งขรคิ ?/า&ขา7ย่ด 

สัดชำะ7 ทายโทVทารกทารกา เรืยVโหราครฺท้า}]การทำ■แาย" ใจหนึ่งคิดถึงหล"'ก 

พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมมาส'มพุทธเจำที่ไค้ฅร'สไว้ว่า สำขาร 



ยอมไม่เทียงแท้ มี เกิด แด่ เจุ๊5^ ดๅยู เบ็นทีสุด ค่งคำกลอนที่อาจารย์เจ่า 

ประคุณสมเดจพระพุทธ!ฆษาจุา7ย์ ว'คราชบพิธท่านไค้ประพนธ์ไว้ว่า 

ชึาตคVเราเจ้า!!าค้า^พร่างดหญ้า 

พอลรยากจ้าแสงถ็แห้งหาย 

เข้าเห็ยหห้าคราเหยงเลี่ยงไปตาย 

ฉงยา}าย่ายพลเล่Vเย็Vห้วย}!รห้ 

ถึงแม้ว่าขาพเจาจำพยายามทำจิตให้เบนปกติอย่างไรก็ตามในระยะนน 

มโนภาพต่าง พุ ในอดีฅ ทีคุณพีสงวน ๆ ไค้กระทำมาด*ว่ยความดีต่อชท้พเจ่า 

เช่นให้การช่วยเหลือเมฅตาปรานีทุกกรห้ทีไปมาการวะเยี่ยมเยียนท่าน ท่าน 

ไม่เคยแสดงกวามรงเกียจเลยจากบุญคุณอนนีเอง เท่าที่สฅิบญญาอ”นเล็กน*อย 

ของข*าพเห้าจะคิดชนไค้ในระยะนนว่า คุณพี่สงวน ๆ อายก็ย่งไม่มากน”กิพึ่ง 

๕๔บ เท่านในอง เรียกง่ายพุว่าย”งจ่ดอยู่ในประเภทห้ยกลางกน ย'งไม่กวร 

ด่วนจะหมดอายุ ย'งมีโอกาสที่จะเบนร่มโพธํ่ร่มไทรของบกกลอีกหลาย พุ คน 

ไค้อยุ่ จึงได้คิดกนหาทางผืนอำนาจลิขิตชีวิตที่เกิดขั้นจากดวงชาตากำเนิด 

ดาวนและดาวนในาาล”งโคจรให้ห้ายให้โทษอยู่ก็จริง แต่ดาวช่วยอ”นหมายถึง 

ดาวคุภเคราะห์ผลบุญจะช่วยเหลือท่านให้รอดจากโรคภ'ยไข้เจ็บกรในจะไม่มี 

อย่ม่างทีเดียวหรีอ คิดจนแห้วจนรอด หาทางสะเคาะเคราะห์เบ็่นอย่างไร? 

วิทยาการต่าง พุ ที่ได้รํ่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ถกถ่ายเทประค”งลงในแผ่น 

ดวงชาตาที่วางไว้เบองหน่า ส่วนมือก็จ่บปากกา ลากเลขผานาทีคำนวณ 

ว”ย ท”กิษา เรือนชาตา โชคเคราะห์ต่าง พุ จิตก็มุ่งภาวนาขออย่าให้ตกตรง 

ที่เสียหรือที่ไม่คีเลย ระยะนนห้าสามารถมีญาณวิเศษจะกำหนดดวงชาตา 

ให้เสียใหม่ก็จะเอาเสียเลยทีเตียว แต่ไหนเลยจะตรงก'บอย่างที่จิฅคาดคิด 



เหมือนกบนกโทษทียอมชุานนต่ฏหลํก^าน หมากรกชีวิฅถกรกฆาฅเข็าส่ฅาจน 

อย่างน่าเวทนา อนิจจา ! ขำพเจทีถึงกไ]อุทานหลคออกมาจากปากให้ก!!ญาติ 

ของท่านได้ยินว่า เตรึยมตัวเกิดครัV ดาวว้ายยำตันข้าเล่VวาVกิง ๗ ดว'} ส่วยดึ 

มเหย-} ๑ เม่าโวย แต่หืว่าด ๑ ยึก็ยำตั}จะอ่อยยำตั}ส}อก คดว่าวัยอาม่ตย์ 

ยแหสะควยถ้ารอดไใ]ได้ก็โ]าฏิยาวิย’ ขาพเจทีพดพรอมก!]ส่งควรคืนญาติไป 

ลุกออกมามองคูคนไข้ปากก็บอกสาราว่า พี่หงวนคร! ขอให้กณพี่จงหายบวย 

โดยเร็ววนผมลาก่อนละ ออกไปจากหองคนไข้แลวก็ฅองหวนกล!เขทีมาอีก 

ครงหนึง เมือท่านผ้หญิง วิจิฅรา ธนะรชต์ เรียกให้ช่วยกนยกคนไข้ขั้นเอา 

ศีรษะพาดหมอน เสียงน! ๑, ๒, ๓ พรอมกน ประดุจเบ็่นสโบญาณให้คนไข้ 

ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสทีฆคุณ ว่าน!ตํ้ง์แค่นไปแลว 

วิญญาณของคุณพี่สงวน ฯ ที'สิงสถิฅอยู่ ณ ที่ใด โปรดไค้ร!ทราบถึงความ 

อาล!เคารพร!จากบรรดาญาติมิตรคลอดจนขทีพเจที 

บุญกุศลใด พุ ทีขาพเจาคลอดจนบรรดาญาติมิตร และผ้ที่เการพ 

น!ถือไค้บำเพ็ญอุทิศมาต*ง์แค่ตนจนถึงวนพระราชทานเพลิงศพน ชอบณ 

กุศลนนจงเบนพล!บจจ่ยอำนวยอิ^วิบูลมนญผลให้ กณพี่สงวน จ่นทรสาขา 

ได้ประสบสนฅิสุขยี่ง พุ ขั้นไป ตามสมควรแก'คติวิสยในสมปรายภพ สมด่ง 

เจฅนาอทิศปณิธาน ทุกประการ เทอญ. 

ใน;ฐานะที่ผู้เขียนบจจุบนเบ็นกรรมการสมาคมสหพ่นธ์โหร จึงได้ 

คิดเขียนบทความเกี่ยวก!เรื่องราวทางวิชาโหราศาสตร์ จดพิมพ์เบ็่นวิทยา 

ทานที่ระลึก อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แด'คุณพี่สงวน ๆ เนื่องในงานพระราช 

ทานเพลิงศพในคร!นี 



ดางชาตากำเนิด 

ฟิผพฝึงวน อ่นทรสาขา 

๑ ๆ ๒ คํ่า บื่มะเ31ย จ.ศ. ๑๒๘๐ 

ตรงกํบวไเที่ ๒ กุมภาพ”นธ์ ๒๔๖® เวลา ๐๖.®๓ น. 

จ. นครพนม 

ล”คนาสถิตราคีะางกร (ปถวีธาตุ) 

ตรงกบว'น'คี ®® กินยายน ๒๕®๔ เวลา ๐๘.๔๐ น. เศษ 

ล่กนาสถิตราคีก”นยํ (ปถวีธาฅฺ) 

(I) 



คำนวณดวงชาตาคิดอายชำระ®แากวนกำเนิด ถึงวนมรณกรรมไค้ 

๕๒11 ๗เดือน๕วน อายุเชำเชตวโ)พ่นธุ ซึ่งคาวพระศุกร์เบื่นเฑ้ของวยนั้ 

เจาชาตาเกิดวนอาทิตย์อายุเชำวโ)ศุกร์นบต*งแฅ่อายุ ๕0 บ จนถึงอายุ ๕๘ บี' 

๔ เดือน จึงจะหมดในวโน วยนืเบึ่นวโเสื่อมของเจโชาตา ตามทโาษา 

วนเกิดเบืนวโกาลกรรณี อายุเขโ ๕๓ บี ตามทกษาวนเกิดฅกปูมศุกร์ 

เรียกว่ากาลกรรณีเดิมกล“บีเบีนบริวารจุเรตาม')กษา 

พระเคราะห์'กี่ให้โทษหน‘ก'ที่สคคือ ราห เมื่อเบีดปฏิทินคจะเห็นว่า 

ราหูจรเข'าสู่ตำแหน่งมหาจกรเบีนกาลกรรณีขิรเขโท“บีล‘คนากำเนิด โดย 

เฉพาะดาวอาทิตย์ซึ่งเบีนจุดฅโร‘บีที่สำค‘ญในควงชาตาสนิทยิงคาพอดื (ระย- 

คาวท“บีก‘นสนิทอย่ในเกณฑ์ ๓ องศา ๒0 ลิปคา) 

ดาวทิมีบทบาทชำเดิมได้แก่คาวองการ คาวเสาร์ และคาวมฤฅย 

สมพ“นธภาพในเชิงมุมตรีโกณปถวีธาตุ ถูกจุดฅงทิบ ล‘คนา และอาทิตย์ 

คาวเสาร์ เบีนคาวต'นุล’กน์จรเขโสู่ตำแหน่งมหาจุกร ตามมหาท’กษาดาว 

พระเสาร์กำล*ง์เสวยอายุเบีนพินธุบาทว์น’บีจุากล’กน่ ค’งคำเกจิอาจุารย์ท่าน 

กล่าวไว้ว่า ‘ ระะริ ภุ}^มะ ลรา โ]ญจ แก่ลัค'มา มุ5 เก้า หโเก้ล ก้มทาาเมึโ] 

แโ!ล ศก1เาด อาจาามเก้าว่าร้อโ]มวัมดร" เ'พียงแค่นท่านผ้มีความรู้ก็จุะเห็นว่า 

ดาวบาปเคราะห์จงใจุได้จุ*งหวะเขำพาก’นรุมกินโต๊ะเบีนการใหญ่ ยํงไม'หนำใจุ 

พอท่านกลวว่าเจุำชาตาจะว่าเอาว่าไหน ‘จุ ก็จะให้ไปส่สุคติท*งทีก็ให้ร้แลว 

รีรอคไป อย่าไค้ปล่อยไว้ให้เบีนที่น่าเวทนาแก่วงศญาติเลย ก็ท่าการบ’งค’บี 

ให้ดาวอายุจร ซงเบนดาวอาทิตยโคจรเขาถู่เรอนมรณะแก'ล’คนํแถมลาลเอา 

สม'ครพรรคพวก อนม คาวพุธ และดาวศุกร ซงเบีนดาวพระเคราะห์ 

วงในของโลกโคจรมาเบนเพื่อนเข้าเรือนอ'บีเสียควย ท่านผฺอ่านจุะ เห็นว่า 

(๕0 ) 



คาวพระเคราะหกำลํงโคจรเข็าที่เสียถึง ๗ ควงค*วยกนดํงที่ข่าพเจ’าไค้เรียน 

ไห้ทราบในทีแรกแลํวคือ ©.ราห ๒.ดาวอ"งคาร ๓.คาวเสาร์๔.ดาวมฤคยู 

๕. คาวอาทิตย์ ๖. คาวศุกร์ ๗. คาวพุธ พิจารณาดาวที่ให้ศุณดเผิน พุ เห็นจะ 

เบ็๋นคาวพฤหสได้มาฅร^านเบ็๋นมหาจ"กรอยู่ในเรือนลาภะแฅ่ปะทะก"บราหู 

ที่อยู่ในราศีน*น จึงเรียกว่าไม่มีแรงฅิานทานอะไรเลยที่จะช่วยไว้ได้ ยี่งไป 

เหลียวดจุดระฆ"งฅี ซึ่งเกิคจากดาวจ"นทร์ในดวงชาฅาก็ยึงไปกเนใหญ่ ชาฅาน 

เรียกว่าบาปเคราะห์ให้โทษหน"กจรืง พุ ข*าพเจ*าได้คนกว*าจากฅำราโลกธาตุ 

ท่านได้กล่าวไว้เบ็๋นคำกลอนในเรี่องการทายฆาตอายุชย แลวจะเหนว่าการ 

ทำนายขอให้เกาะหล"กครูไว้เบ็๋นผิดยาก 

ฆาตขํย 

ผ^ะVาตลัคVาอาขขัซ 

ออท1ถึ^ลัคใV 

ใ!ๆ)!เคราะห์11}เาทัVกัห 

หั้}พระหรหใ!Vๆห์ฟ้.ใ!อัคเใ!ๆ 

ให์ทา[เตัดชึวาใ!’ใ!อาอัญ 

หที่}อาทตห์แอะอ}คาร}!าทัใ!^ใ!ใ1รึ 

ยํ้}คารใ!ใ!เอ}อัคที่เข้าเที่Vออ} 

ท}อาทิตห์อ}เอารึเข้าโดยไ!อ} 

ทายลใ!อ}ควรตัดว่าถื}ตาย 

อที่}อ}คออรVทรึถ}ภยเทค 

( ๕ด ) 



ใ]โะเวศต้3ง^[เหั^ห:^าย 

าหตย์สั8ปีท่า^)1ายตาย 

ด้วยอาชญาโทย{าย3าา0^ต11 

อใ^']อังตา^,ถกหฤด้ฝ็ใ]ดฎาทิตปีาร 

ถงอาทิตย์าาญวกVาะเหระทใ] 

วะด้องโท!^ผกอัดVรรหอัดตใ] 

วะด้องขัยไใ]หัใ]าากฐาใ]า 

อปีงหฤหัถใ]ดด้องอักิปีแกะใ]าใ]Iควา 

วรวำเหาะองค์ใดผิ!ด้ๅา 

มาเก็งหป็เก็งอัVทว์แกะกริยา 

ถกราหทายว่าขวาวาย 

อใ^งหฤด้ถยดถูกด้ใ]ทร์แกะฦ1113]ด 

เององดารกริเยศด้องกัคปีหทาย 

วะด้องโทใ^ราขทัถ]ข์อาขญาดาย 

ตำหร''าใ!ายขีวาตะแVงขอใ] 

อมึ่งเลาร์เก็งอัดปีควเก็]อัใ]ทวึ 

’หระดกร'แใ]ด้อง’หวะเกาว์ทๅอั]หวอั] 

อะตายใยยใ]ไ]หยากวก] 

เหราะหญิงรัายราญวอVห่าVท่าใ]าย 

อาทิตย์เก็งวาหอัใ]ทริด้อ]อัดปี 

หระเลารอักถกอังดาวท่าใ]ายหทาย 



อง่าล^า^{เาใแรึ3^ให^^ะให้ตาย 

ว่าเคราะห์■ห้ายง่ามห้า11ใยตำรา 

3าห้ตยต้3^3าห้ตยเลาร์จกห้มทร์ 

3าคารมั้มง่งเลาร์ใมห้ม}:เา 

ละตายด้ายไข้ลมเมมโรคา 

ใมตํ'เราทายตัดามตเมึม 

อมาด้าคารห้มล้คม็ทำมายไา 

ราห้ไลร้อคลัมทรละเคดเข็ญ 

ทระ3าทิตยด้อรเลาร์ลำเพาะเมม 

พิเคราะห์เห้มด้อรลายด้ายพ'มยา 

อมึ่รเล่าอลรมทร์หัมลัคมอยู่ 

พระพธเล็รราหูาห้รลา 

พระอัรคารด้อรเลาร์แขกเด้ามา 

เลาร์เล็รคุคราง่ามทำมาย 

อายตัดเร่รระมัดมรรหยัดกาย 

เพราะเคราะห์ห้ายมักอยจรรดม 

อมี่รศกร่ด้อรเลาร็ห้มทร่เลรจัมทร่ 

ราหมั้มเล็รพฺ5อย่า0รม 

. พระอาหลยลอรลคม่เมมลาลาม 

จะตกไมลายขลชาาาาย 

หมี่รพระเลาร์มาพ้อรด้อรคุมเมศ 

(๕๓) 



อั^คารประเวตเล็^สัคV'เห}!าย 

อาหิตย0กอั}คารห่าโ}สัไ]ราย 

อั}คารต้องอาหิตยตายล้วยหิย} 

เสารหัVสัคย็ภ^}}ต้องต้องอาหิตย 

สำแดง[เทรสัโ}หร์ปีถกราห 

อาหิตยถกสัคโ}าตำราด 

อกราหต้โ}^รมาต้องจัโ}ทรึ 

อายขาลาะหิVาศมรถ}า 

สะต้องสายทาถึงอาสัญ 

ถ้าพระเคราะทต้องทัยอัมลัยกัโ} 

ตำราม็โ}ห่าโ}ทายร่าตายเอย ๆ 

จากโลกธาฅุ 

จากฅํวธย่างคำกลอนของเกจิอาจารย์ที่คํคลอกมาเสนอแค่ท่านผู้อ่าน 

นั้จะเห็นว่า เรื่องการทายก"นถึงฅายๆแล'ว ท่านไม่เกยงดเลยที่จะกล่าวถึง 

อาทิเช่น คำว่า อสุรินทร์ อย่างน แปลว่า ราหู บาปเคราะห็ก็ได้แก่ ดาว 

จำพวก ธงคาร ดาวเสาร์ คาวมฤฅย ดงนเบนตน เมือคาวพวกนเข'ามามี 

ส่วนสมพนธภาพในดวงชาตาเกิดของใกร สถิติที่รก้พเจ'าได้ประสบการณ์ 

มาแลวไม่มีรายไหนทีจะหลีกเรองราย ๆ อาทิเช่น อบ7)เหตฅกจากที่สง การ 

ผ่าตด ประสบเคราะห์กรรมโดยอาการกะทนหนไปได้เลยยกเว'นเสียแค่จะ 

หนกหรือเบาตามจํงหวะวิถีชีวิตที่คาวคำล'งโคจรอยู่ในจุดต*งั้รบที่คีหรือร'าย 

(๕๔) 



กว่ากไแท่านน คิค ‘ๆ ไปโลกที่เราอาคโ!อยู่นีท่านได้สรางไว้ดูช่าง!.Vเมาะสม 

สุดแต่กรรมที่ท่ามาเสียจริง ‘ๆ เมื่อมีคาวประเภทบาปเคราะห์ กฅองมีดาว 

ศภเคราะห์กอยท่านทานช่วย และคาจุนผ่อนหนกให้เบนเบา เหมือนกบ 

เมื่อเจอร่อน ก็จำเบ็นอย่เองที่ควรจะท่องเจอความอบอุ่น และหนาว บาง 

ฅามฤดกาล ซึ่งเกิดจากธรรมชาติ เพราะมนุษยเราหนีหลกธรรมชาติ เหดูผล 

และสีงแวดลอมไปไม่พน ท^ง ๓ อย่างนีเบนสื่อสำค'ญที่ชโานำให้วิถีชีวิตเดิน 

ไปทางที่มืคหรือสว่างนีนเอง เชียนมาถึงฅรงนีผ้เขียนมีความซาบซงในโคลง 

ที่ท่านพระครวิริยานุโยค ที่ท่านไค้ถึงกาลมรเแกรรมไปแลวประพนธไว้ว่า 

เกด ^าใกโลก^ มินาน 

ย่อมตามเผาผลาญ แก ปีหนา 

เจ็ห ก็ช่วยป้านาญ เลริมล่ง ล้นแล 

ดาย หมดหุกแหล่งมล้า ป้เล้นใดๆใดๆ 

รู่!! ช้รติ มจฺจานํ นามโคตฺฅํ น ช้รติ 





พิมพที่โรงพิมพ์พระจนทร์ 

ท่าพระจนท/ นครหลวงกรงเทพธนบุรี 

นางสนิธวรรณ บุณยศิริพไโธ 

เจาของ ผู้พิมพ์ ผ้โฆษณา 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 




